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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2021-01-18 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla. Mötet hölls via Zoom. 

Deltagare: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 109. 

Till mötesordförande utsågs AnnaMaja och till sekreterare Anders Sigfridsson. 

§ 110. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 19.15. 

§ 111. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 12 december godkändes för justering. 

§ 112. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Under denna punkt upplystes om att kretsens Facebooksida måste vara kopplad till riksföreningens 
Facebooksida. I övrigt kommenterades inte vare sig kretsbrev eller veckobrev. 

§ 113. 

Rapporter. 

Lördagen den 26 december. Annandag julvandring till Ekenabben. 19 personer deltog. Christer ledde 
vandringen, som utgick från naturumparkeringen. 11 arter blommande växter sågs. 33 fågelarter 
sågs, däribland havsörn och ägretthäger. 

Söndagen den 17 januari skulle örndagen i Tosteberga hamn ägt rum, men den fick ställas in pga 
coronasmittan. Samma gäller också programpunkten ”Örnbuss till Tostebergakusten”, som skulle äga 
rum på söndag, den 24 januari. 

§ 114. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Anders J har besvarat remisserna om Boarps hed. Scandinavian Stone 
Naturstenskompaniet ansöker om förlängt tillstånd för stenbrytning i stenbrottet i Vånga. 
Kristianstads kommun har skickat ut ”Reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter 
för Degeberga vattentäkt” på remiss. 

2. Floravårdsgruppen: Svensk botanisk förening har ett projekt att inventera åkerogräs, som 
floravårdsgruppen avser att deltaga i. 

3. Handla miljövänligt-gruppen: Julmarknaden fick ställas in pga coronasmittan. 
4. Klimatverkstaden: Vårterminens verksamhet startade måndagen den 4 januari med ett möte 

med nio deltagare. Nästa möte äger rum den 20 januari. 
5. Skogsgruppen: Projektet ”Tyst skog” ska startas med en grupp för Naturskyddsföreningen i 

Skåne. 
6. Natursnokarna: Pga coronasmittan väntar AnnaMaja med att starta verksamheten. 

§ 115. 

Kommande evenemang. 

Vår- och sommarprogrammet diskuterades. 



§ 116. 

Ekonomi. 

Kretsens ekonomi är god. 

§ 117. 

PR och medlemsstrategi. 

Registreringen av nya medlemmar diskuterades. 

§ 118. 

Övriga frågor. 

1. AnnaMaja åtar sig att leda arbetsgruppen för att strukturera hemsidan. 
2. Programbladets jubileumsnummer diskuterades. Det kommer att biläggas Sveriges Naturs 

juninummer. 
3. Styrelsen beslöt att Tomas Stanislawskis insändare till Kristianstadsbladet ”Politik för en 

bättre framtid” kan undertecknas med ”Tomas Stanislawski för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad och Bromölla”. 

4. Årsberättelsen: Anders S skickar en lista till styrelsen med de stycken som ska skrivas av de 
ansvariga och skickas till honom. De ska vara skrivna i Word. Detta ska vara klart till den 28 
februari. 

5. Inför riksstämman: På dagordningarna för styrelsemötena fram till riksstämman ska en punkt 
vara ”Motioner till riksstämman”. 

§ 119. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 3 februari kl. 18.00. Mötet ska ta fram förslag till ledamöter i valberedningen. 

Tisdagen den 23 februari kl. 18.00. 

Båda mötena genomförs via Zoom. 

 

 

…………………………………………………………………..  ………………………………………………………….. 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

  



Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 21-02-23 och onsdag 21-03-10 för Naturskyddsföreningen 
Kristianstad och Bromölla. Mötet hölls via Zoom. 

Deltagare: Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom. Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, samt, från valberedningen (t.o.m. § 122), Kenth Ljungberg och 
John Nordkvist. 

§ 119. 

Till mötesordförande utsågs Rune och till sekreterare Anders Sigfridsson. 

§ 120. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 19.00. 

§ 121. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 18 januari godkändes för justering. Årsberättelsen för 
2020 gicks igenom för komplettering till den 28 februari. 

§ 122. 

Valberedningen nämnde några personer som kan föreslås att väljas in till styrelsen vid kretsstämman. 

§ 123. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 20 februari. Bevara mörkret med Cecilia Wide. Fem personer kom för att vara 
med på en vandring från Studiefrämjandet till Kristianstads Arena då man besåg och 
diskuterade utomhusbelysning. 

2. Måndagen den 22 februari. Klimatläget i Kristianstad - uppföljning. Hölls som webbinarium. 
17 personer deltog. Kommunens planer och utmaningar angående utsläppsminskningar 
diskuterades. 

3. Cykelkartorna för Kristianstad är snart klara i digital form – dags att begära offert för 
tryckning. Rune åtar sig att sköta detta. 

§ 124. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Inget att rapportera. 
2. Floravårdsgruppen: Floraväktarverksamheten fortsätter. 
3. Handla miljövänligt-gruppen: Lördagen den 17 april är en klädbytardag planerad. Alla 

rekommendationer angående smittskydd kommer att följas, t.ex. kommer man att erbjuda 
munskydd och engångshandskar. 

4. Klimatverkstad: Tre möten via Zoom har hållits. 
5. Skogsgruppen: P.g.a. smittskyddsrekommendationerna har verksamheten vilat. 
6. Natursnokarna: Ingen verksamhet för närvarande. 

Resten av mötet ajournerades till den 10 mars.  

§ 125. 

Till mötesordförande utsågs AnnaMaja och till sekreterare Anders Sigfridsson. 

§ 126. 

Kommande evenemang. 



Bengt-Åke Bogren har tillfrågats om att leda kretsstämman. 

Zoomlänk för deltagande på kretsstämman kommer att läggas ut på hemsidan och Facebooksidan. 

För att avtacka Barbro Ahlner kommer kretsen att donera 500 kronor till Vi-skogen. 

§ 127. 

Ekonomi. 

Ekonomin är god. 

Styrelsen beslöt att kassören får köpa en bärbar dator för upp till 2500 kronor samt ett 
bokföringsprogram, som enbart ska användas för kassöruppgifter. 

Styrelsen beslöt att höja avgiften till Hörjelgårdens Vänner från 500 kronor till 1000 kronor. 

§ 128. 

PR och medlemsstrategi. 

Diskuterades hur kretsen kan påverka kommunens arbete med de lokala miljömålen. 

§ 129. 

Övriga frågor. 

1. AnnaMaja åtar sig att modifiera hemsidan efter synpunkter som framkommit. 
2. AnnaMaja åtar sig att svara på Bromölla kommuns fråga om kretsens mående. 
3. AnnaMaja och Karin åtar sig att skriva inbjudan till kretsstämman på vår hemsida. 
4. Rune arbetar vidare med filmen om Kristianstads kommuns trafikplan 2019 angående 

cykelvägar. 

§ 130. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 7 april kl. 18.00. Konstituerande styrelsemöte, då också ombud till länsstämman ska 
utses. Motioner till läns- och riksstämman kan också diskuteras. 

 

 

……………………………………………………………….  …………………………………………………………… 

Ordförande    Sekreterare 

  



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla 

(org.nr. 83 82 01-4119) onsdag 2021-03-31. Stämman hölls via Zoom. 

§ 1. 

Kretsens ordförande Rune Stenholm Jakobsen hälsade medlemmarna välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 

 

§ 2. Val av sammanträdesfunktionärer. 

Kretsstämman valde Bengt-Åke Bogren till ordförande och Anders Sigfridsson till sekreterare för 
mötet. 

 

§ 3. Val av protokolljusterare. 

Kretsstämman valde Patrik Björkman och Michael Dahlman att justera mötets protokoll. 

 

§ 4. Stämmans behöriga utlysande. 

Rune Stenholm Jakobsen meddelade att kallelse till kretsstämman ingick i programmet som 
levererades tillsammans med februarinumret av Sveriges Natur. Kretsstämman godkände det sätt på 
vilket kallelse skett. 

 

§ 5. Styrelsens årsberättelse. 

Styrelsens årsberättelse hade varit tillgänglig sedan i början av mars på kretsens hemsida. Rune 
Stenholm Jakobsen gav dessutom en kort redogörelse för en del av kretsens aktivitet. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2020. 

 

§ 6. Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse. 

Kassör Anders Johansson redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2020. Utgifterna hade varit 
lägre än vanligt därför att en del aktiviteter fått ställas in på grund av pandemin. 

Kassören läste upp revisorernas berättelse. 

Bilaga 2. Resultaträkning och balansräkning. 

Bilaga 3. Revisorernas berättelse. 

 

§ 7. Frågan om ansvarsfrihet. 

Kretsstämman beslöt att med instämmande i revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 
det gångna verksamhetsåret. 

 

§ 8. Budget för år 2021. 



Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2021. Kretsstämman antog styrelsens 
förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2021. 

 

§ 9. Verksamhetsplan för år 2021. 

Kretsstämman antog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2021. 

Bilaga 5. Verksamhetsplan för år 2021. 

 

§ 10. Val av kretsordförande. 

På förslag av valberedningen omvaldes Rune Stenholm Jakobsen till ordförande och firmatecknare 
för år 2021. 

 

§ 11. Val av kassör. 

På förslag av valberedningen omvaldes Anders Johansson till kassör och firmatecknare för år 2021. 

 

§ 12. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till sex. 

 

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter. 

I tur att avgå är Barbro Ahlner, Christer Neideman och Anders Sigfridsson. Barbro Ahlner har 
undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att på valberedningens förslag omvälja Christer Neideman och Anders 
Sigfridsson för år 2021 – 2022, samt att nyvälja Ola Svensson för år 2021 – 2022. 

 

§ 14. Fyllnadsval av övriga styrelseledamöter. 

Kretsstämman beslöt att efter Dagny Sigurjonsdottir välja Patrik Björkman för år 2021. 

 

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2021. 

Kretsstämman beslöt att till ordinarie revisorer omvälja Glenn Nilsson och Bertil Troberg och till 
suppleanter för dessa omvälja Agnetha Björklund och Sven Birkedal. 

 

§ 16. Val av valberedning för år 2021. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Kenth Ljungberg och Anita Nilsson och nyvälja Lena Grollmuss efter 
John Nordkvist, som undanbett sig omval. Lena Grollmuss valdes som sammankallande. 

 



§ 17. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 18. Övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden förelåg. 

 

§ 19. Avtackning. 

Karin Bergendal framförde kretsens tack till avgående styrelseledamoten Barbro Ahlner och 
avgående valberedningsledamoten John Nordkvist med gåvor till Vi-skogen. 

 

§ 20. 

Kretsens ordförande Rune Stenholm Jakobsen förklarade kretsstämman avslutad. 

 

 

Vid protokollet …………………………………………………… Justeras …………………………………………………… 

 Anders Sigfridsson   Rune Stenholm Jakobsen 

 

 

………………………………………………………………………. ……………………………………………………………. 

Patrik Björkman   Michael Dahlman 

 

 

 

 

  



Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde onsdag 21-04-07 för 

Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla (organisationsnummer 838201-4119). Mötet 

hölls via Zoom. 

Deltagare: Karin Bergendal, Patrik Björkman, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 

Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Ola Svensson. 

 

§ 1. Kretsens ordförande Rune Stenholm Jakobsen förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 2.Rune går igenom vår praxis angående mötesordning och kommunikation. 

 

§ 3. Föregående protokoll från den 23 februari och den 10 mars godkändes för justering. 

 

§ 4. Deltagarna berättade lite om sig själva och sina intressen inom föreningens verksamhet. 

 

§ 5. Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse AnnaMaja Lindblom. 

sekreterare utse Anders Sigfridsson. 

postmottagare utse Rune Stenholm Jakobsen. 

firmatecknare utse Anders Johansson (personnummer) och Rune Stenholm Jakobsen 

(personnummer) var för sig. 

ansvarig för medlemsregistret utse AnnaMaja Lindblom. 

ombud för länsstämman utse Patrik Björkman, AnnaMaja Lindblom och Rune Stenholm Jakobsen. 

ombud för riksstämman utse Karin Bergendal och AnnaMaja Lindblom. 

programansvariga utse AnnaMaja Lindblom och Ola Svensson med Ola som sammankallande.  

remissamordnare utse Anders Johansson. 

utbildningsansvarig och kontaktperson för Studiefrämjandet utse Ola Svensson. 

webbansvarig utse Patrik Björkman. 

ansvarig för start av Natursnokarna utse AnnaMaja Lindblom. 

 

§ 6. Val av kontaktpersoner för kretsens arbetsgrupper. 

Styrelsen beslöt att till kontaktperson för 



Handla miljövänligt-gruppen utse Karin Bergendal. 

kontaktperson för Floravårdsgruppen utse Anders Johansson. 

kontaktperson för Skogsgruppen utse Rune Stenholm Jakobsen. 

kontaktperson för Klimatverkstaden utse Rune Stenholm Jakobsen. 

Kontaktperson för Remissgruppen utse Anders Johansson. 

 

§ 7. Val av representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd. 

Styrelsen beslöt att till att representera kretsen i 

Kristianstads kommuns samrådsgrupp för klimatet utse Rune Stenholm Jakobsen och Christer 

Neideman. 

Framtidsveckan utse Rune Stenholm Jakobsen. 

Samrådsgruppen för biosfärområdet Kristianstads vattenrike Christer Neideman och Ola Svensson. 

Referensgruppen för grågåsförvaltning utse Christer Neideman. 

Ivösjökommittén utse Ola Svensson. 

Vattenrådet för Skräbeån utse Barbro Ahlner. 

Österlens vattenråd utse Karin Bergendal. 

Grundvattenrådet för Kristianstadssslätten utse Barbro Ahlner. 

Vattenrådet för Helge å utse Christer Neideman. 

Stiftelsen Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond utse Barbro Ahlner och Nils Waldemarsson. 

 

§ 8. Övriga frågor. 

1. AnnaMaja åtog sig att göra en lista på kretsens förtroendevalda, representanter och 

kontaktpersoner med alla kontaktuppgifter. 

2. Styrelsen beslöt att reservera 1 000 exemplar av cykelkartan till kretsens medlemmar. 

3. Kretsen betalar även i år 4 000 kronor för två par fadderstorkar. 

 

§ 9. Kommande möten. 

1. Tisdagen den 27 april kl. 18.00 

2. Torsdagen den 20 maj kl. 18.00. 

3. Onsdagen den 9 juni kl. 18.00. 

Mötena genomförs via Zoom. 

 

§ 10. Kretsens ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 



 

 

……………………………………………………………  ………………………………………………………….. 

Ordförande    Sekreterare 

  



Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 21-04-27 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla. Mötet hölls på dagen 100 år efter föreningens grundande. Mötet hölls via Zoom. 

Deltagare: Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Ola Svensson. 

§ 11. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 19.15. 

§ 12. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 7 april godkändes för justering. AnnaMaja fortsätter 
med att göra en lista med kontaktuppgifter för kretsens förtroendevalda, representanter och 
kontaktpersoner. 

§ 13. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 14. 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 11 mars. Om vårt framtida liv på planeten. Hölls som webbinarium. 25 – 35 
personer deltog. 

2. Söndagen den 14 mars. Skogsexkursion på Balsberget. Fyra personer deltog under Maria 
Thyrs ledning. Uppmärksamheten riktades främst mot mossor, lavar och svampar. 

3. Måndagen den 15 mars. Miljöläget i Kristianstad. Hölls som webbinarium. Mötet leddes av 
kommunens miljöstrateg Kajsa Aldman. Nio personer deltog. 

4. Lördagen den 20 mars. Arbetsdag på skogstorpet Månsas. 13 personer deltog. Se i övrigt vår 
hemsida. 

5. Cykelläget i Kristianstad med Åsa Hammarstedt och Magnus Lund som föreläsare. Hölls vis 
Zoom. 20 – 25 personer var med vid starten, 16 av dem var med till slutet. 

6. Tranorna rastar vid Pulken. Välbesökt, både av skådare och tranor. På grund av smittläget var 
inga tranvärdar där. 

7. Annandag påsk på Håslövs ängar. Fem personer kom för att under Evert Valfridssons ledning 
skåda fåglar. Kylan dämpade nog intresset. 

8. Lördagen den 17 april. Klädbytardag. Ställdes in p.g.a. smittläget. 
9. Söndagen den 25 april. Skogsträdgården som livsmedelsproduktion – ett studiebesök. 19 

personer anmälde sig. Man besökte Holma Skogsträdgård för att lära sig om matproduktion 
med hjälp av träd, buskar och perenner. Besökarna delades upp i två grupper med var sin 
guide. För studiebesöket betalade kretsen 2 300 kronor och Studiefrämjande 3 000 kronor. 

§ 15. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: a) Brott mot dom angående stenbrott i Vånga. Fallet kommer att tas upp i 
Kammarrätten. Styrelsen beslöt att avvakta med att agera. b) Granskning av ÄÖP (ändring av 
översiktsplan). Anders J har lämnat synpunkter. c) Samråd angående bygglov för JKN 
Entreprenad AB. Styrelsen avvaktar med att yttra sig i ärendet, då tiden för att lämna 
synpunkter förlängts till den 4 juni. Rune anser sig jävig och kommer inte att delta i styrelsens 
yttrande, utan lämnar synpunkter privat. 

2. Floravårdsgruppen: Floravårdsgruppen överväger att delta i en inventering av åkerogräs. 



3. Handla miljövänligt-gruppen: Gruppen avser att delta i vårmarknaden i Hälsoträdgården. 
4. Klimatverkstad: Ca tio personer som träffas digitalt, och talar om bl.a. jordbruk och trafik.  
5. Skogsgruppen: Maria Thyr strävar efter samarbete med andra skogsgrupper inom regionen. 
6. Natursnokarna: AnnaMaja och Ola tänker hålla en aktivitet med ringmärkning i slutet av maj. 

§ 16. 

Kommande evenemang. 

Programträffar torsdagen den 6 maj kl. 18.00 – 19.00 och tisdagen den 11 maj kl. 18.00. Den första 
hålls via Zoom och är öppen även för medlemmar utanför styrelsen. Den andra hålls i 
Hälsoträdgården om vädret tillåter, där endast styrelsen deltar. 

§ 17. 

Ekonomi. 

Kretsens ekonomi är god.  

Kassören accepterar att kvitton skickas som skannade e-postbilagor. 

En kommande kostnad väntas för ett staket runt fältnockor på Tosteberga ängar. 

Christer bokar utskicket för kretsens jubileumshäfte. 

§ 18. 

PR och medlemsstrategi. 

Patrik Björkman, AnnaMaja och Christer diskuterar fördelningen av arbetet med hemsidan. 

§ 19. 

Övriga frågor. 

1. Inbjudan till friluftsplan. Anders Johansson åtar sig att delta i samrådsmöte om Kristianstads 
friluftsplan. 

2. Inbjudan från Omsorgsförvaltningen. Ingen i styrelsen vill delta i detta. 
3. Uppdatering av dagordningen för årsmöten. Verksamhetsplanen ska utgöra en egen punkt 

på dagordningen. 
4. Styrelsens åsikter om motioner till riksstämman. Styrelsen verkade ganska nöjd med 

riksstyrelsens förslag. Karin och AnnaMaja (våra ombud till riksstämman) tar också mot 
åsikter om personer till riksstyrelsen och riksföreningens valberedning. 

5. Anders S åtar sig att skicka styrelseprotokoll även till valberedning och revisorer så snart 
listan med kontaktuppgifter för kretsens funktionärer är klar. 

6. Cykelkartorna. Rune kollar om cykelkartorna kan biläggas Sveriges Natur till kretsens 
medlemmar. 

7. Hittaut i Skåne. Ingen i styrelsen vill delta i arbetet med detta. 
8. Styrelsen beslöt att kretsen står med som intressent i projektet Klimatneutrala Kristianstad 

2030 inom Viable Cities. 

§ 20. 

Kommande möten. 

1. Programträffar torsdagen den 6 maj kl. 18.00 – 19.00 och tisdagen den 11 maj kl. 18.00. Den 
första hålls via Zoom och är öppen aven för medlemmar utanför styrelsen. Den andra hålls i 
Hälsoträdgården om vädret tillåter, där endast styrelsen deltar. 

2. Torsdagen den 20 maj kl. 18.00. Genomförs via Zoom. 



3. Onsdagen den 9 juni kl.18.00 

 

 

………………………………………………………………  ……………………………………………………………... 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

  



Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 21-05-20 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla. Mötet hölls via Zoom. 

Deltagare: Karin Bergendal, Patrik Björkman, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 

Neideman, Anders Sigfridsson, Ola Svensson. 

§ 21. 

Till mötesordförande valdes AnnaMaja. 

§ 22. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 19.15. 

§ 23.  

Protokollet från föregående styrelsemöte den 27 april godkändes för justering. Här bestämdes också 

att protokollet först när det är godkänt för justering skickas ut till revisorer och valberedning. 

§ 24. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 25. 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 4 maj. Floravandring vid Klackabacken. Sju personer vandrade från 

Skepparslövs kvarn till Klackabacken. Man stannade en stund vid Skepparslövs skansar och 

vände sedan tillbaka. 

2. Torsdagen den 13 maj. Vandring i Tivoliparken. Fem personer kom för att under Karins 

ledning skåda blommande träd och buskar. På grund av att vädret varit kyligt en tid var det 

mindre blomning än väntat. 

3. Söndagen den 16 maj. Hörjelgårdens vänners årsmöte. Årsmötet valde Hjalmar Dahm till 

ordförande efter Ulf Lundwall, som avled förra året. 

4. Onsdagen den 19 maj. Helgeåns vattenråds årsmöte. Christer representerade kretsen där 

och kunde berätta att man inte fick till en fulltalig valberedning. 

5. Onsdagen den 19 maj. Floravandring på Valje halvö. 18 personer deltog. Vandringen leddes 

av Ulla Berglund och Anders Johansson. Det var problem med deltagarnas möjlighet att höra 

vad ledarna sa, samtidigt som man skulle hålla föreskrivet avstånd till varandra. 

§ 26. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Remissgruppen:  

1. Styrelsen beslöt att kretsen är med som undertecknare på remissvaret från Vattenrikets 

vänner och Nordöstra Skånes fågelklubb angående Ändring av översiktsplan för Kristianstad. 

2. Styrelsen var nöjd med Anders J:s förslag till remissvar angående JKN Entreprenads ansökan 

om utökning av verksamheten. 

3. Samrådsunderlag angående utökning av fjäderfäproduktion på Mosslunda gård har kommit. 

Anders J ser inte några större problem med denna ökning. 



Floravårdsgruppen: Gruppen tycker det är tråkigt att inte kunna träffas fysiskt. 

Handla miljövänligt-gruppen: Gruppen ämnar utvärdera Hälsoträdgårdsaktiviteten. När man hade 

bokbytarbord var ett problem, att nästan inga hade med sig böcker att byta, utan man tänkte bara på 

att få böcker. 

Klimatverkstad: Den 12 maj hölls ett möte om agroforestry. Den 28 maj träffas kommunens 

samrådsgrupp för klimatet. 

Natursnokarna: Söndagen den 13 juni visas ringmärkning för familjer. 

§ 27. 

Kommande evenemang.  

1. Lördagen den 22 maj. Biologiska mångfaldens dag. Dagen ägnas år att leta spindlar i 

sandområdena vid Friseboda. 

2. Måndagen den 7 juni. Floravandring på Degeberga backar. 

3. Söndagen den 13 juni. Natursnokarna visar ringmärkning.  

§ 28. 

Ekonomi. 

1. Offerten från Exakta angående cykelkarten antogs. 

2. Medlemsåterbäringen har kommit. 

§ 29. 

PR och medlemsstrategi. 

Vår hemsidas nya aktivitetskalender kommer att skötas av Patrik med hjälp från AnnaMaja. 

§ 30. 

Övriga frågor. 

Förfrågan från friluftsstrateg Jenny Sahlström om vi är intresserade av att deltaga i någon/några 

aktiviteter för naturovana under Friluftslivets år. Styrelsen tyckte det kunde vara värdefullt för 

kretsen om vi deltog, men ingen i styrelsen tog på sig att medverka nu. Första aktiviteten äger rum 

den 30 juni. 

§ 31. 

Kommande möten. 

1. Onsdagen den 9 juni kl. 18.00. Mötet genomförs troligen via Zoom. 

2. Ett styrelsemöte behövs i augusti. 

 

 

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………. 

Ordförande    Sekreterare 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2021-06-09 för Naturskyddsföreningen 

Kristianstad och Bromölla. Mötet hölls i Hälsoträdgården, Kristianstad.  

Deltagare: Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer Neideman, 

Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen.  

§ 32.  

Till mötesordförande valdes Karin och till sekreterare valdes AnnaMaja.  

§ 33.  

Dagordningen godkändes med tillägget att diskutera byggnation på Näsby fält. Mötet ska 

avslutas 19.45.  

§ 34.  

Protokollet från föregående styrelsemöte den 20 maj godkändes för justering. 

§ 35.  

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte.  

§ 36.  

Rapporter.  

1. 22/5 – Biologiska mångfaldens dag vid Friseboda. 8 personer deltog och man fann 

bland andra hoppsandspindel, dynkardarspindel och två arter myrlejon. 

2. 8/6 – Floravandring på Degeberga backar. 17 personer gick runt Söndre klack och 

studerade den sällsynta sandstäppsfloran. Till nästa gång måste mötesplatsen vara 

tydligare specificerad då vissa missuppfattade.  

3. 26/5-1/6 – Riksstämman 2021 skedde digitalt via Zoom och VoteIT. Protokoll 

kommer.  

4. Anders J var med på ett möte med Kultur- och fritidsförvaltningen. Samtalen rörde 

sig om bland annat Allemansrätten och pedagogisk verksamhet i skolan.  

5. Christer har läst och gett synpunkter på en barnbok som Renhållningen ger ut.  

§ 37.  

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper.  

Remissgruppen:  

1. Remissvar om JKN Entreprenad är inskickad.  

2. Remissvar om utökning av djurhållning på Lindal Kyckling AB har godkänts av 

styrelsen via mail.  

3. Barbro Ahlner har yttrat oro för nybygge som kan skada fältnockor. Anders J har tagit 

på sig att kolla upp detta och se vad vi kan göra.  



4. Karin håller på att bilda sig en uppfattning om Oxelallén och ska sammanfatta i en 

text som styrelsen får ta ställning till.  

Floravårdsgruppen: Man längtar efter att kunna träffas igen och dialog sker med Kjell-Arne 

om möjligheterna.  

Handla miljövänligt-gruppen: 4 engagerade personer. Planer inför Miljövänliga veckan är i 

full gång. Julprylsbyte med Hälsoträdgården är planerat ett par veckor innan första advent.  

Klimatverkstad: 28/5 var det samrådsmöte med tema jordbruk. Carina Wettemark från 

Vattenriket pratade om våtmark och torv. Klimatverkstaden har haft 5 möten med ungefär 

10 personer per gång, vilket är roligt.  

Skogsgruppen: Ligger i träda.  

Natursnokarna: Ringmärkning på Näsby fält 13/6.  

§ 38.  

Kommande evenemang.  

4-8/8 – Cykeldagarna  

16/9 – Karin har vandring i Tivoliparken.  

19/9 – Svampexkursion med Jan-Åke Lönqvist.  

v. 38 – Framtidsveckan, Naturskyddsföreningen har en dag. William Dubber håller 

webbinarium om kolinlagringsrapport.  

25/9 – Fridays For Future håller eventuellt i en aktivitet om baljväxter.  

?/9 – Emma Rehnström håller i Geologins Dag  

?/? – Karin och Mari Graneskog håller tillsammans i en vandring längs med Arkelstorpsviken.  

?/? – Linda Niklasson pratar om fåglar kring Ivösjön.  

?/? – Patrik Svensson pratar om livet under ytan.  

?/? – Arvid på Linderödsåsen håller gärna i en aktivitet om odling/hållbarhet. Förslag 

kommer.  

?/10 – Skogsexkursion i Glimåkra med Anders Ekstrand från Göingekretsen.  

§ 39.  

Ekonomi.  

Ekonomin är stabil. Studiefrämjandet står för hela kostnaden av studiebesöket på 

Skogsträdgården Holma.  

§ 40.  

PR och medlemsstrategi. 



1. AnnaMaja och Patrik sätter sig in i den nya aktivitetskalendern.  

2. Lokalradio sänds torsdag-söndag varje vecka och vi har möjlighet att vara med och 

prata väldigt kort om aktiviteter mm. Via Studiefrämjandet.  

§ 41.  

Övriga frågor. 

1. Inbjudan från Kristianstads friluftsstrateg – inbjudan att hjälpa till vid aktiviteter.  

2. Näsby fält – Anders J. tar på sig att höra sig för och ta reda på om planerna för bygge 

på Näsby fält bör uppmärksammas. Eventuellt bygge finns inte med i kommunens 

översiktsplanering och riskerar att vara skadlig för närliggande naturreservat.  

§ 42.  

Kommande möten. 

Måndagen den 9 augusti kl. 18.00. Plats bestäms när det närmar sig.  

 

 

 

…………………………………………………………   ………………………………………………………… 

Ordförande     Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2021-08-09 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla. Mötet hölls via Zoom. 

Deltagare: Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Ola Svensson. 

§ 43. 

Dagordningen godkändes. Man beslöt att mötet skulle avslutas kl. 19.15. 

§ 44. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 9 juni godkändes efter komplettering av 

deltagarförteckningen. 

§ 45. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades knappast. 

§ 46. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 12 juni. Storkdag i Viby. Ca 45 personer hade kommit för att se två av 

storkungarna i Viby märkas. För första gången häckade fyra par storkar i Viby. 

2. Söndagen den 20 juni. Vilda blommornas dag 

       i Bromölla, Lilla Kungsleden: Exkursionen leddes av Barbro Ahlner. Fem personer följde med,    

varav två var från Kristianstadsbladet. P.g.a. värmen förkortades vandringen. 

       på golfbanan i Åhus: 18 personer kom för att under Kjell-Arne Olssons ledning studera floran. 

Bl.a. besågs ”Kjell-Arnes håla”, en plats där sandstäppsflora dittransporterats. 

3.    Torsdagen den 24 juni. Vandring i Tivoliparken i Kristianstad: 4 – 5 personer deltog under       

Karins ledning. 

4.    Torsdagen den 1 juli. Floravandring vid Bokenäset: Sex personer följde med Kjell-Arne 

Olsson. 

5. Tisdagen den 20 juli. Floravandring i Nymölla: Tio personer samlades för att under Kjell-Arnes 

ledning studera floran längs Skräbeån. I skogen på östra sidan av ån kan t.ex. nämnas 

strutbräken, knölsyska, hampflockel och fackelblomster. På den öppna marken nära stranden kan 

nämnas rödtoppa och sandstarr. 

6. Cykeldagarna den 4 – 8 augusti: Vi fick tillfälle att informera om cykelkartan. 

7. Möte med samrådsgruppen för Kristianstads vattenrike: Igenläggning av diken diskuterades. 

8. Styrelsemöte för Helge ås vattenråd den 23 juni: Restaurerade våtmarker, pluggade 

skogsdiken och andra sätt att minska vattnets brunfärgning visades vid Skeinge säteri.. 

§ 47. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 



Remissgruppen: Kretsen har fått remiss angående detaljplan för Åsumtorp (besvarad), Yllefabriken 

och bildning av naturreservat vid Ekenabben. 

Floravårdsgruppen: Inventering har gjorts för ölandskungsljus. 

Handla miljövänligt-gruppen: Inga nyheter. 

Klimatverkstad: Rune ämnar starta verksamheten snart. 

Skogsgruppen: Tankar finns på att lägga ner skogsgruppen i kretsen, så att den är enbart regional. 

Natursnokarna: Inga kom till ringmärkningen. AnnaMaja vill bli avlöst som ansvarig. 

§ 48. 

Kommande evenemang. 

1. Floravandring vid Ivö Klack. 

2. Trädgårdens dag är inställd. 

3. Vårt bokbord på Bokfestivalen är inställt. 

4. Bioblitz genomförs på Kjugekull söndagen den 15 augusti. Man utgår från utemuséet där. 

Rune meddelar Kristianstadsbladet. 

5. Lite information om höstprogrammet. 

§ 49. 

Ekonomi. 

Ekonomin är stabil.  

Vi har fått 821 kronor från konsumenter som donerat sin pant när de lämnat förpackningar på 

Returums återvinningscentral. 

Styrelsen beslöt att ta medel ur Naturvårdsfonden för att bekosta produktion och plantering av 

fältväddsplantor vid Kjugekull för att rädda det akut hotade rosenmottet, som i Sverige bara finns 

där. Kostnaden kommer troligen att vara 5000 – 7500 kronor. 

§ 50. 

PR och medlemsstrategi. 

Alla nyblivna medlemmar för i år genom AnnaMajas försorg programhäfte, jubileumshäfte och 

välkomstbrev. 

§ 51. 

Övriga frågor. 

Styrelsen utsåg preliminärt Dagny Sigurjonsdottir till kretsens representant i Kristianstads kommuns 

friluftsråd om ett sådant skulle startas. 

Tomas Stanislawski bevakar frågan om cyklisters säkerhet vid cirkulationsplatserna på Härlöv. Vi kan 

behöva agera med insändare eller PM. 

§ 52. 

Kommande möten. 



Tisdagen den 14 september kl. 18.00 på Studiefrämjandet. 

 

………………………………………………………………  ………………………………………………………. 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 21-09-14 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Deltagare: Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer Neideman, Anders 

Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Ola Svensson, samt, från valberedningen, Lena Grollmuss. 

§ 53. 

Lena redogjorde för sin syn på valberedningens arbete, och framförde en önskan att få träffa alla 

styrelseledamöter enskilt, vilket styrelsen accepterade. 

§ 54. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att avbrott för fika skulle göras kl. 19.15, och att mötet 

skulle avslutas kl. 20.00 

§ 55. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 9 augusti godkändes. 

§ 56. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 57. 

Rapporter. 

1. Den 4 – 8 augusti. Cykeldagarna. Deltagarna kunde hämta cykelkartan på Rådhus Skåne. 

2. Onsdagen den 11 augusti. Floravandring vid Ivö Klack. Kjell-Arne Olsson hade fått förhinder, 

så Barbro Ahlner och Ulla Berglund åtog sig att leda vandringen. 26 personer deltog. 

3. Söndagen den 15 augusti. Bioblitz. Bioblitzen genomfördes på Kjugekull. Tio personer deltog. 

4. Söndagen den 22 augusti. Trädgårdens dag på Bäckaskog. Inställt. 

5. Den 2 - 4 september. Bokbord på Bokfestivalen. Inställt.  

6. Söndagen den 12 september. Geologins dag. Exkursionen ägde rum i Höörtrakten, och leddes 

av Emma Rehnström. Fyra personer deltog. Att antalet deltagare var så litet, kunde bero på 

att vårt höstprogram ännu inte kommit ut. 

§ 58. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Fem remisser väntar på att besvaras. 

2. Floravårdsgruppen: Inga aktiviteter att rapportera. 

3. Handla miljövänligt-gruppen: Klädbytardagen äger rum lördagen den 2 oktober. Max 50 

personer släpps in. Kristianstadsbladet och Radio Kristianstad är informerade. 

4. Klimatverkstad: Möte inför samrådsmötet kommer att ske under Framtidsveckan. 

5. Skogsgruppen: Vilande. Maria Thyr överväger att ändra den till att verka regionalt. 

6. Natursnokarna: Har nu lagts ner. 

§ 59. 

Kommande evenemang. 



Söndagen den 3 oktober. Temadag om kontinuitetsskogsbruk. Karin måste avsäga sig ansvaret för 

aktiviteten. 

§ 60. 

Ekonomi. 

Vår ekonomi är god. Den förstärks genom att en del som lämnar förpackningar i pantmaskinen på 

återvinningscentralen Returum skänker sin pant till vår krets. 

Styrelsen godtar att medlem som deltar i vattenråd kan begära reseersättning från vår kassa. 

§ 61. 

PR och medlemsstrategi. 

1. Hemsidans aktivitetskalender har fungerat dåligt en tid. 

2. AnnaMaja framför styrelsens tack till Barbro Ahlner för hennes engagemang för kretsens 

Facebookgrupp. 

3. Den som skriver förslag till insändare mejlar detta till styrelsen och skickar genast ett grupp-

SMS om detta till styrelsen, så att alla snabbt blir uppmärksammade på förslaget. 

Insändarförslaget anses accepterat om en majoritet av de som svarar är positiva till det. Vill 

styrelseledamot svara på ett förslag, bör det göras inom en eller två dagar. 

§ 62. 

Övriga frågor. 

Karin påminner om konferensen om biologisk mångfald i Skåne. 

§ 63. 

Kommande möten. 

1. Onsdagen den 13 oktober kl. 18.00 på Studiefrämjandet. AnnaMaja ordnar fika. 

2. Tisdagen den 9 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Anders S ordnar fika. 

3. Torsdagen den 25 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Programmöte. Fikaordnare ej 

utsedd. 

 

Justeras: 

 

………………………………………………………………..  …………………………………………………………….. 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 21-10-13 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Karin Bergendal, Patrik Björkman, AnnaMaja Lindblom, Christer Neideman, Anders 

Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Ola Svensson. 

§ 64. 

AnnaMaja valdes till ordförande för mötet. 

§ 65. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att avbrott för fika skulle göras kl. 19.00 och att mötet 

skulle avslutas kl. 20.00. 

§ 66. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 14 september godkändes. 

§ 67. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Rune påminde om möjligheten att skriva på Naturskyddsföreningens krav på förbud mot fossila 

bränslen till år 2030. 

§ 68. 

Rapporter. 

1. Christer och Rune redogjorde för Viable Cities, där Kristianstads kommun deltar. Projektet är 

treårigt. Kretsen deltar som enda ideella organisation. 

2. För att möjliggöra för rosenmottet att sprida sig ut från naturreservatet Kjugekull (dess enda 

förekomst i Norden) skall 100 odlade fältväddsplantor (rosenmottets värdväxt) planteras ut 

på privatägd mark utanför Kjugekull. 

3. Torsdagen den 16 september. Träden i Tivoliparken. Karin visade 13 personer några 

trädarter i Tivoliparken. 

4. Söndagen den 19 september. Jan-Åke Lönqvist ledde en svampexkursion för 21 deltagare. 

5. Framtidsveckan den 21 – 23 september. Rune ledde ett webbinarium om klimat.  

6. Söndagen den 3 oktober. Temadag om kontinuitetsskogsbruk. Sex personer deltog. 

7. Lördagen den 9 oktober. Naturvårdsröjning på Hörjelgården. Aktiviteten leddes av Bengt 

Nihlgård. Från styrelsen deltog Karin. 

8. Söndagen den 10 oktober. Bergarundan. Den nya vandringsleden visades av Karin och Mari 

Graneskog. Tre personer deltog. 

§ 69. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Anders Johansson har precis fått en remiss om utvidgning av naturreservatet 

Bokenäset. 

2. Floravårdsgruppen:  Höstens verksamhet börjar med möte nästa tisdag. 

3. Handla miljövänligt-gruppen: Klädbytardagen den 2 oktober gick bra. Nästan 50 besökare 

kom. 146 plagg eller skor bytte ägare. Man har svårt att få tillräckligt många medhjälpare. 

Nästa klädbytardag blir lördagen den 26 mars. Då ska en professionell klädlagare anlitas. 



4. Klimatverkstad: Verksamheten går bra. Ca tio personer deltar per gång. 

5. Skogsgruppen: Regional verksamhet har påbörjats. 

§ 70. 

Kommande evenemang. 

1. Onsdagen den 27 oktober. Intressekväll om ljusföroreningar som leds av Ulrika Tollgren. Äger 

rum på Studiefrämjandet. 

2. Naturum Kristianstads programmöte. AnnaMaja representerade oss där. Kretsen medverkar i 

aktiviteterna Örnbuss och Tranbuss. Andra planerade aktiviteter är t.ex. World Wetlands Day 

den 2 februari, en bioblitz på Havets Dag den 22 maj, kanske transkådning från båt och 

Naturnatten den 5 juni som antagligen innebär att leta efter fladdermöss. 

3. Julpyntbytardagar den 1 – 3 december i tält i Hälsoträdgården. Styrelseledamöterna kan 

hjälpa med att lämna julpynt som man vill byta (eller bli av med) till AnnaMaja. 

§ 71. 

Ekonomi. 

Vår ekonomi är stark. På vårt buffertkonto har vi 260 690 kronor, på transaktionskontot har vi 65 281 

kronor. Vi kan glädjas åt att vi fått en inbetalning från Renhållningen på 5 519 kronor. 

§ 72. 

PR och medlemsstrategi. 

1. De sista tre månaderna har vi fått ca 20 nya medlemmar. De ska få ett välkomstbrev av 

AnnaMaja.  

2. Patrik åtar sig att lägga in information på sociala medier om våra aktiviteter, om han får sig 

tillsänt bild och kort text om dessa. 

3. Om vi tar bilder på våra aktiviteter för publicering, där deltagare kan identifieras, måste vi 

fråga deltagarna om de motsätter sig publicering av dessa bilder. Detta kräver  

dataskyddsförordningen GDPR. 

§73. 

Övriga frågor. 

Rune uppmanade oss att fundera på om kretsen ska ge ett naturvårdspris till personer som gjort 

stora insatser för naturvård. Detta kunde vara en bra PR-åtgärd för kretsen. 

§ 74. 

Kommande möten. 

1. Tisdagen den 9 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Anders S ordnar fika. 

2. Det tidigare beslutade programmötet tidigareläggs till torsdagen den 18 november kl. 18.00. 

Fikaordnare ej utsedd. 

 

 

Justeras: 



………………………………………………………………  ……………………………………………………… 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 21-11-09 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Johansson, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Rune 

Stenholm Jakobsen, samt, från valberedningen, Lena Grollmuss. 

§ 74. 

Lena redogjorde för synpunkter som kommit fram vid hennes enskilda samtal med 

styrelseledamöterna. 

§ 75. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att avbrott för fika skulle göras kl. 19.15 och att mötet 

skulle avslutas kl. 20.15. 

§ 76. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 13 oktober godkändes och justerades. 

§ 77. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Karin rekommenderar läsning av Sveriges Naturs nyhetsbrev. 

§ 78. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 27 oktober. Intressekväll om ljusföroreningar. Sex personer deltog när Ulrika  

Tollgren informerade om den ökande belysningen i vår yttre miljö och problem detta 

orsakar. 

2. Måndagen den 8 november. Samrådsgruppen för Kristianstads Vattenrike hade möte. Man 

fick bl.a. veta att Biosförprogrammet fyller 50 år i år, att miljösituationen i Hanöbukten är 

ganska bra enligt undersökningar som Västra Hanöbuktens Vattenvårdsförbund gjort, att en 

bioblitz mellan Revhaken och Snickarhaken planeras till den 22 maj och att reduktionsfisket i 

Råbelövssjön och Oppmannasjön ökat siktdjupet. 

§ 79. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Sedan en tid får vi inga remisser från Bromölla kommun. 

2. Floravårdsgruppen: Floravandringarna för vårterminen är bestämda till tid och plats. Återstår 

att utse ledare och ansvariga. 

3. Handla miljövänligt-gruppen: Gruppen önskar ca 1 500 kronor för att köpa saker för reklam 

och ökad synlighet, vilket mötet beviljade. 

4. Klimatverkstad: Kommunens samrådsgrupp för klimatet har haft möte på Returum där man 

höll två föredrag. 

§ 80. 

Kommande evenemang. 

Linnérundorna är inställda under november p.g.a. sjukdom. 



§ 81. 

Ekonomi. 

Vår ekonomi är stark. En god inkomstkälla för kretsen är att många som lämnar förpackningar i 

Returums pantmaskin skänker sin pant till kretsen. Hittills i år har vi på det viset fått 24 300 kronor, 

vilket är mer än medlemsåterbäringen. 

Styrelsen tyckte det var viktigt att t.ex. vid ekonomiredovisning på årsmöten det synliggörs att 

Naturvårdsfondens medel används. 

§ 82. 

PR och medlemsstrategi. 

Inget nämndes under denna punkt. 

§ 83. 

Övriga frågor. 

1. Anders och Karin utarbetar ett medborgarförslag till Kristianstads kommun angående 

ljusföroreningar. 

2. Rune gör en skrivelse till Bromölla kommun angående beslutet att avskaffa 

kommunekologtjänsten. 

§ 84. 

Kommande möten. 

1. Torsdagen den 18 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Programmöte. Christer ordnar 

fika. 

2. Tisdagen den 14 december kl. 18.00. Mötet hålls via Zoom. 

3. Onsdagen den 19 januari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. 

 

 

Justeras: 

 

 

……………………………………………………………………….. …………………………………………………………. 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 



 

 

 


