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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 22-01- 26 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla. Mötet hölls via Zoom. 

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

Stenholm Jakobsen, Ola Svensson. 

§ 85. 

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

§ 86.  

Protokollet från föregående styrelsemöte den 9 november godkändes för justering. Beslutet att 

utarbeta ett medborgarförslag till Kristianstads kommun angående ljusföroreningar är inte verkställt. 

Karin lämnar det uppdraget. Anders S skickar Ulrikas förslag till medborgarförslag för påseende till 

styrelsen. 

Christer skriver ett utkast till enkät till partierna i Bromölla kommun angående tjänsten som 

kommunekolog och partiernas ambitioner angående klimat- och miljöpolitik. 

Ola frågar kommunrepresentanter i Bromölla kommun om varför kretsen inte får agera som 

remissinstans åt kommunen angående miljöfrågor. 

§ 87. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 1 – fredagen den 3 december. Julprylbyte. Kretsen deltog på 

Hälsoträdgårdens julbasar med julprylbyte. Elva saker bytte ägare. Dessutom hade Radio 

Kristianstad ett inslag från julbasaren. 

2. Fredagen den 10 december. Kristianstads Samrådsgrupp för klimatet hade möte via Zoom. 

3. Söndagen den 26 december. Annandag jul-promenad på Linnérundan. Ca 25 personer 

samlades vid naturumet för att under Christers ledning vandra på Linnérundan. Vädret var 

kallt och soligt med ca 5 cm snö på marken. Man observerade 29 fågelarter, däribland en 

pilgrimsfalk, tre havsörnar och en varfågel. Inga blommande växter sågs. 

4. Söndagen den 23 januari. Örndag i Tosteberga. Ca 100 personer kom. Minst 16 havsörnar 

sågs. 

§ 88. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Floravårdsgruppen har haft tre möten i år. 

2. Klimatgruppen har haft zoommöten. Man håller på att utarbeta en enkät till kommunens 

politiska partier. 

§ 89. 

Kommande evenemang. 

1. Diskuterades att leta kandidater till valberedningen. 

2. Söndagen den 30 januari. Örnbuss till Tosteberga. Högst 20 deltagare tillåts. 

§ 90. 

Ekonomi. 



Vår ekonomi är stark. En god inkomstkälla är Returums pantmaskin, där många användare skänker 

sin pant till kretsen. 

§ 91. 

PR och medlemsstrategi. 

Vår aktivitetskalender fungerar dåligt. Rune ska diskutera detta med AnnaMaja.  

Det vore värdefullt att få medlemmar utanför styrelsen att åta sig uppgifter, även för att underlätta 

rekryteringen av styrelseledamöter. Detta diskuterades. 

§ 92. 

Övriga frågor. 

Bidragen till kretsens verksamhetsberättelse ska skickas till sekreteraren senast den 15 februari. 

Styrelsen beslöt att kretsen står som undertecknare till enkäten till partierna i Kristianstads kommun, 

som också undertecknas av FN-föreningen i Kristianstad och Fridays for Future i Kristianstad. 

§ 93. 

Kommande möten. 

Måndagen den 21 februari kl. 18.00, om tillrådligt på Studiefrämjandet, annars via Zoom. 

 

 

Justeras: 

 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 22-02-21 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

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

§ 94. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 20.15 med paus för fika kl. 

19.00. Karin fixade fika idag. 

§ 95. 

Protokollet från den 26 januari godkändes och justerades. Medborgarförslaget om ljusföroreningar 

har lämnats in av Anders. 

§ 96. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Ägnades ingen större uppmärksamhet. 

§ 97. 

Rapporter. 

Örnbussen ställdes in p.g.a. storm. 

§ 98. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Remissgruppen: Kretsen har fått remisser angående ökning av Kretsloppsparkens kapacitet, och 

utvecklingen av Härlövsängar-området. 

Floravårdsgruppen: Gruppen har möten jämna veckor. Man är bekymrad över fältnockor i Edenryd: 

har stängsel satts upp? 

Handla miljövänligt-gruppen: Man ska annonsera i Kristianstadsbladet om Klädbytardagen tre 

gånger. En förfrågan om medhjälp ska gå ut via mejl. 

Klimatverkstaden: Bra uppslutning på mötena. Partienkäten klar. Insändare har skickats till 

Kristianstadsbladet. 

§ 99. 

Kommande evenemang. 

Punkten ägnades helt åt frågor kring årsmötet. 

1. Bengt Klingheim har åtagit sig att vara mötesordförande. 

2. Karin och AnnaMaja skaffar blommor åt dem som ska avtackas. 

3. Karin ordnar fika. 

4. Årsberättelse, verksamhetsplan mm skrivs ut i 20 ex. 

5. AnnaMaja skriver de ändringar i verksamhetsplanen som mötet beslutat. 

 



§ 100. 

Ekonomi. 

Kretsens ekonomi är god. 

§ 101. 

PR och medlemsstrategi. 

Styrelsen beslöt att låta Patrik få inloggning till medlemsregister och aktivitetskalender. 

§ 102. 

Övriga frågor. 

Enkäten till de politiska partierna i Bromöllas kommunfullmäktige skickas till partiernas gruppledare. 

Rune och Ola står som undertecknare av enkäten och Ola tar emot svaren. 

§ 103. 

Kommande möten. 

Preliminärt bestämdes nästa styrelsemöte, som är konstituerande, till onsdagen den23 mars kl. 18.00 

på Studiefrämjandet. Ola fixar fika. Då ska också ombud till länsstämman utses. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla 
(org.nr. 83 82 01-4119) onsdag 2022-03-09 på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

§ 1. 

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

 

§ 2. Val av sammanträdesfunktionärer. 

Kretsstämman valde Bengt Klingheim från Svenska Turistföreningen till ordförande och Anders 
Sigfridsson till sekreterare för mötet. 

 

§ 3. Val av protokolljusterare. 

Kretsstämman valde Mari Graneskog och Mikael Ulvholt 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. 

Karin Bergendal gav ett urval av årsberättelsens innehåll. 

Bilaga 1. Årsberättelse för år 2021. 

 

§ 6. Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse. 

Kassör Anders Johansson redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2021. 

Anders Sigfridsson 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 2022. 



Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2022. Kretsstämman antog styrelsens 
förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2022. 

 

§ 9. Verksamhetsplan för år 2022. 

Kretsstämman antog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2022. 

Bilaga 5. Verksamhetsplan för år 2022. 

 

§ 10. Val av kretsordförande. 

På förslag av valberedningen omvaldes Rune Stenholm Jakobsen till ordförande och firmatecknare 
för år 2022. 

 

§ 11. 

Val av kassör. 

På förslag av valberedningen omvaldes Anders Johansson till kassör och firmatecknare för år 2022. 

 

§ 12. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till tio. 

 

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter. 

I tur att avgå är Karin Bergendal, Patrik Björkman och AnnaMaja Lindblom.  

Kretsstämman beslöt att på valberedningens förslag omvälja Karin Bergendal och Patrik Björkman för 
år 2022 – 2023 och AnnaMaja Lindblom för år 2022, samt att nyvälja Hanan Alkhuder, Anita 
Gunnarsson och Åsa Jidebom för år 2022 -2023 och Marzia Nekzad för år 2022. 

 

§ 14. Fyllnadsval av övriga styrelseledamöter. 

Inga fyllnadsval behövde göras. 

 

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2022. 

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

 

§ 16. Val av valberedning för år 2022. 



Kretsstämman beslöt att omvälja Lena Grollmuss och nyvälja Åsa Jakobsson efter Kenth Ljungberg 
och Anita Nilsson, som båda undanbett sig omval. Således blir en plats i valberedningen vakant. Lena 
Grollmuss valdes som sammankallande. 

 

§ 17. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 18. Övriga ärenden. 

Mikael Ulvholt åtar sig att ingå i kretsens remissgrupp. 

Karin Bergendal talade för att kretsen borde bilda en arbetsgrupp som ägnar sig åt ljusföroreningar. 

Rune Stenholm Jakobsen påtalade värdet av att stimulera till ökad aktivitet från kretsens medlemmar 
i Bromölla kommun, samt att få igång barnverksamhet i kretsen. 

 

§ 19. Avtackning. 

Karin Bergendal framförde kretsens tack till mötets ordförande Bengt Klingheim med en av 
Naturskyddsföreningens tidigare årsböcker. Karin kommer att framföra kretsens tack till avgående 
valberedningsledamöterna Kenth Ljungberg och Anita Nilsson vid senare tillfälle. 

 

§ 20. 

Kretsens ordförande Rune Stenholm Jakobsen förklarade kretsstämman avslutad. 

 

 

Vid protokollet …………………………………………………  ………………………………………………… 

 Anders Sigfridsson  Rune Stenholm Jakobsen, kretsordförande 

 

 

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

Mari Graneskog   Mikael Ulvholt 

 

 

………………………………………………………………………… 

Bengt Klingheim, mötesordförande 

 

 



Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde torsdag 22-03-17 för 

Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla (organisationsnummer 838201-4119) på 

Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Hanan Alkhuder, Karin Bergendal, Anita Gunnarsson, Åsa Jidebom, Anders Johansson, 

AnnaMaja Lindblom, Christer Neideman, Marzia Nekzad, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm 

Jakobsen, Ola Svensson.  

  

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

 

§ 2. Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 20.30 och paus för fika 

skulle göras kl. 19.30. Ola fixade fika idag. 

 

§ 3. Rune går igenom vår praxis angående mötesordning och kommunikation, inbegripet ny praxis för 

att begränsa styrelsens inbördes mejltrafik. 

 

§ 4. Föregående styrelsemötesprotokoll från den 21 februari och kretsstämmeprotokollet från den 9 

mars justerades av sekreterare och ordförande. 

 

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

 

§ 6. Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse Anita Gunnarsson. 

biträdande kassör utse Hanan Alkhuder. 

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 Karin Bergendal. 

ombud för länsstämman utse Hanan Alkhuder, Åsa Jidebom, Marzia Nekzad, Rune Stenholm 

Jakobsen. 

programbladsansvariga utse AnnaMaja Lindblom och Marzia Nekzad. 

att utforma remissvar utse Anders Johansson, som kan ta hjälp av Mikael Ulvholt, Hanan Alkhuder, 

Åsa Jidebom, Christer Neideman, Marzia Nekzad och Ola Svensson. Förslag till remissvar delges hela 

styrelsen för beslut.  



utbildningsansvarig och kontaktperson för Studiefrämjandet utse Ola Svensson. 

ansvarig för verksamhetsberättelsen utse Anders Sigfridsson och Anita Gunnarsson. 

ansvariga för att välkomna nya medlemmar utse Karin Bergendal och Rune Stenholm Jakobsen. 

ansvariga för hemsidan utse Ola Svensson och Rune Stenholm Jakobsen. 

ansvariga för Facebooksidan utse Hanan Alkhuder, AnnaMaja Lindblom, Marzia Nekzad och Rune 

Stenholm Jakobsen. 

att kalla till sammanträden och skriva dagordningar och protokoll utse Anders Sigfridsson. 

att leda styrelsemöten utse Rune Stenholm Jakobsen (som tillfälligt kan delegera denna uppgift). 

att rapportera årsmöteshandlingar mm till riksföreningen utse Rune Stenholm Jakobsen. 

att söka kommunala bidrag från Kristianstads och Bromölla kommuner utse Anders Johansson med 

assistans av Rune Stenholm Jakobsen. 

 

§ 7. Val av kontaktpersoner för kretsens arbetsgrupper. 

Styrelsen beslöt att till kontaktperson för 

Handla miljövänligt-gruppen utse Karin Bergendal. 

Floravårdsgruppen utse Anders Johansson. 

Klimatverkstaden utse Rune Stenholm Jakobsen. 

Remissgruppen utse Anders Johansson. 

 

§ 8. 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. 

Klimatneutrala Kristianstad 2030 utse Rune Stenholm Jakobsen och Christer Neideman. 

Framtidsveckan utse Anita Gunnarsson. 

Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utse 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 Kristianstadsslätten utse Åsa Jidebom. 



Vattenrådet för Helge å utse Ola Svensson. 

Storkprojektet angående kretsens fadderskap för storkar utse Anders Johansson. 

stiftelsen Bromölla Natur- och Kulturmiljövårdsfond utse Ola Svensson. 

 

§ 9. Övriga frågor. 

Inget togs upp. 

 

§ 10. Kommande möten. 

1. Torsdagen den 7 april kl. 18.00. Christer ordnar fika. 

2. Onsdagen den 20 april 18.30. Anders S ordnar fika. 

3. Måndagen den 16 maj kl.18.30. 

 

§ 11. Kretsens ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 22-04-20 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Karin Bergendal, Anita Gunnarsson, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Marzia 

Nekzad, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 12. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 20.15 med paus för fika kl. 

19.15. Anders S fixade fika idag. 

§ 13. Protokollet från den 17 mars behövde kompletteras och ändras något innan det kunde 

godkännas, vilket kan ske på nästa styrelsemöte den 16 maj.  

§ 14. Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades knappast. 

§ 15. Rapporter. 

1. Rune redogjorde för Viable Cities. Man behöver där bestämma en definition på begreppet 

klimatneutralitet. 

2. Anita rapporterade från planeringen av Framtidsveckan och politikerutfrågningen. 

3. AnnaMaja rapporterade från Klädbytardagen, där tio personer var funktionärer och ca 40 

personer besökte evenemanget och 122 plagg bytte ägare. 

4. På länsstämman den 9 april var Åsa och Rune våra ombud. På länsförbundets kansli har man 

anställt en person, som ska hjälpa kretsarna med klimatarbete. 

5. Barbro Ahlner övertar att representera kretsen i grundvattenrådet för Kristianstadsslätten 

från Åsa Jidebom. 

§ 16. Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Remissvar till Förstudie Härlövs backar och ängar avgivet i samarbete med 

Nordöstra Skånes Fågelklubb och Vattenrikets vänner. Remissvar avgivet angående Ändring 

av detaljplan för del av Vä och Detaljplan för Horna 3:12 m. fl. 

2. Floravårdsgruppen: Man letar efter luddvårlök på Östra kyrkogården i Kristianstad och 

inventerar backsippa i Vittskövle. 

3. Handla miljövänligt-gruppen: Gruppen ska ha möte nästa vecka om Miljövänliga veckan. 

4. Klimatverkstad: Har sina möten via Zoom. Har haft en enkät till partierna i 

kommunfullmäktige i Kristianstad, där man fått svar från alla partier utom 

Sverigedemokraterna. 

§ 17. Kommande evenemang. 

1. Extinction Rebellion har en aktion på Stora Torg den 7 maj. Anita och Rune är villiga att 

representera kretsen där, och eventuellt ha med sig en av våra strandflaggor, för att 

tydliggöra vår närvaro. 

2. Johan Ehrenbergs valutfrågningsturne blir inte av. 

3. Tisdagen den 26 april har Kristianstads kommun en träff med den idéburna sektorn. Ingen i 

styrelsen tog på sig att delta. 

4. Studiefrämjandet har ett arrangemang med Anders Wijkman på naturumet tisdagen den 3 

maj. 

§ 18. Ekonomi. 



Ekonomin är stark. En god inkomstkälla är Returums pantmaskin, där många skänker sin pant till 

kretsn. 

Styrelsen beslöt att skänka 10 000 kronor till Storkprojektet för inköp av GPS-sändare. 

§ 19. PR och medlemsstrategi. 

Karin åtar sig att skicka brev till nyblivna medlemmar, vari bifogas aktuellt programhäfte och, så 

länge vi har, jubileumshäfte. 

§ 20. Övriga frågor. 

Rune har skickat in blanketten till riksföreningen för att vi ska få återbäring. 

§ 21. Kommande möten. 

1. Måndagen den 2 maj kl. 19.00. Programmöte via Zoom. De som är ansvariga för någon 

programpunkt påminns om att skicka texten för den till AnnaMaja eller Marzia. 

2. Måndagen den 16 maj kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Karin ordnar fika. 

 

Justeras: 

 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 22-05-16 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Hanan Alkhuder, Karin Bergendal, Anita Gunnarsson, Åsa Jidebom, Christer Neideman, 

Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Ola Svensson. 

§ 22. 

Till mötesordförande valdes Hanan. 

§ 23. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 20.30 med paus för fika kl. 

19.15. Karin fixade fika idag. 

§ 24. 

Protokollet från den 17 mars behövde kompletteras med firmatecknarnas personnummer innan det 

kunde godkännas, vilket kan ske på nästa styrelsemöte den 20 juni, men protokollet från den 20 april 

godkändes och justerades. 

§ 25. Kretsbrev och veckobrev. 

Projektet Världens längsta blomsteräng kommenterades, men inget beslut om deltagande fattades. 

§ 26. Rapporter. 

1. Vandring längs Verkeån söndagen den 24 april: Vandringen leddes av Jonas Fransson. Sju 

personer deltog inklusive Jonas. Största delen av vandringen ägde rum på Brösarps norra 

backar. 

2. Floravandring Norra och Södra Lingenäset tisdagen den 3 maj: Tolv deltagare. Vandringen 

leddes av Anders Johansson och Kjell-Arne Olsson. Deltagarna fick se bl.a. vårärt, tvåblad, 

gulsippa, mycket vätteros och höra bl.a. svarthätta, grönsångare och storspov. 

3. Vårbasar i Tivoliparken onsdagen – fredagen den 4 – 6 maj: Tillfälle gavs att byta 

trädgårdsredskap. Man kunde få hjälp att slipa dessa. 

4. Exstinction Rebbellions aktion på Stora Torg lördagen den 7 maj: Ett trettiotal cyklar 

parkerades på bliparkeringsplatser på torget. Tre eller fyra deltagare tog hand om bilister. 

Aktionen upplevdes som lyckad och glädjefylld. 

5. Vandring längs Arkelstorpsviken i Oppmanna lördagen den 14 maj: Tio personer deltog. 

Vandringen leddes av Mari Graneskog och Henric Djerf från Högskolan. Man besåg en nyligen 

skapad våtmark som kommer att minska tillförseln av fosfor och kväve till Oppmannasjön. 

6. Rikskonferensen i Mora fredagen – söndagen den 13 – 15 maj. Anita var där. 250 personer 

deltog. Fredagen ägnades åt en konferens om skog. Föreningens Framtidsdokument 

diskuterades. Man kommer att utarbeta ett skarpt uttalande om att 10 miljarder kronor i 

statsbudgeten för 2022 har avsatts till mottagande av flyktingar från Ukraina, men att 

pengarna tagits ur biståndsbudgeten, vilket bl.a. kommer att drabba miljöprojekt i Ukraina. 

§ 27. Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Remissen om förslag till naturreservatet Norra Ripa sandar är besvarad. 

Rune kommenterade Kristianstads kommuns Klimat- och miljöplan 2022 – 2026 och bilagan 

till denna Fördjupad åtgärdsbeskrivning. 

2. Floravårdsgruppen: Har letat efter sumpviol utan att hitta den. Ämnar leta efter trubbstarr. 

3. Handla miljövänligt-gruppen: Gruppen har utvärderat vårbasaren i Hälsoträdgården. 



4. Klimatverkstad: Håller sina möten via Zoom. Ska studera svaren från partierna. 

§ 28. Kommande evenemang. 

Anita informerade om Johan Ehrenbergs valutfrågningsturné den 18 augusti, där kretsen är 

medarrangör (Studiefrämjandet är huvudarrangör), och politikerutfrågningen den 31 augusti, samt 

vår planerade insats under Framtidsveckan kopplad till kolinlagring. 

§ 29. Ekonomi. 

Då Anders Johansson inte var med på mötet, kommenterades inte ekonomin. 

§ 30. PR och medlemsstrategi. 

1. På vår hemsidas aktivitetskalender saknas våra aktiviteter. Rune kollar detta. 

2. Mari Graneskog önskar att Studiefrämjandet meddelas våra aktiviteter. 

§ 31. Övriga frågor. 

Lena Grollmuss påpekar att valberedningen ska få våra protokoll och dagordningar. 

§ 32.  Kommande möten. 

Måndagen den 20 juni kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Hanan ordnar fika. 

 

Justeras: 

 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 22-06-20 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Hanan Alkhuder, Karin Bergendal, Patrik Björkman, Anita Gunnarsson, Åsa Jidebom, 

Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm 

Jakobsen, Ola Svensson. 

§ 33. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 20.30 med paus för fika kl. 

19.30. 

§ 34. 

Protokollen från den 17 mars och 16 maj godkändes och justerades.  

§ 35. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Ingen kommentar att ta till protokollet. 

§ 36. 

Rapporter. 

1. Bioblitz söndagen den 22 maj. Naturum Vattenriket ordnade en  bioblitz vid havet. Många 

vattenarter hittades. Experter var där och berättade om fynden. 

2. Floravandring Tosteberga Ängar onsdagen den 25 maj. Ca 15 personer deltog. 

3. Tivoliparken på Kristi Himmelsfärds dag torsdagen den 26 maj.  Ca sju personer deltog. 

Parken har fått flera nya trädslag. 

4. Kenth Ljungbergs begravning torsdagen den 2 juni. Karin bevistade begravningen som 

representant för kretsen, som bekostade en blombukett. 

5. Floravandring Åraslövs mosse måndagen den 6 juni. 20 personer samlades för att under Kjell-

Arne Olssons ledning beskåda floran i rikkärret. För att komma dit fick man vandra genom 

lövskog och blandskog. Där iakttogs bl.a. storrams, kransrams, grönvit nattviol och tvåblad. I 

rikkärret sågs vaxnycklar, ängsnycklar, jungfru Marie nycklar och ett flugblomster. 

6. Ringmärkning av storkar i Viby lördagen den 11 juni. Ca 40 personer fick se några av 

storkungarna ringmärkas av Anders Ekdal. Vice projektledaren Britta Levin och Evert 

Valfridsson berättade om storkar och Storkprojektet. Sammanlagt fanns i Viby fyra par med 

sju ungar. 

7. Samrådsgruppen för Vattenriket hade möte måndagen den 13 juni. Ola och Christer var där, 

och kunde berätta att vadarna i Vattenriket är hårt ansatta av kråkor och andra predatorer, 

som därför behöver hållas efter. 

8. De vilda blommornas dag i Mosslunda söndagen den 19 juni. Anders Johansson ledde 

vandringen. Jungfru Marie nycklar sågs blomma. 

9. De vilda blommornas dag på golfbanan i Åhus söndagen den 19 juni. Kjell-Arne Olsson ledde 

17 personer under en runda på golfbanan. P.g,a. att vädret varit ganska regnigt en tid var 

växtligheten ovanligt frodig. Naturligtvis besöktes ”Kjell-Arnes håla”, en sänka dit en bit 

sandstäpp från platsen där bowlinghallen i Åhus nu ligger transplanterats och klarat sig. 

§ 37. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 



1. Floravårdsgruppen. Gruppen träffas en gång i veckan utomhus. Fyra – fem av medlemmarna 

har hög närvaro. Klockgentianan har försvunnit från alla kända lokaler i Kristianstads 

kommun utom en. 

2. Handla miljövänligt-gruppen. Man har börjat syna ICA:s, Lidls, Coops och Willys butiker i både 

Bromöllas och Kristianstads kommuner med avseende på ekologiskt sortiment. Man följer vid 

detta ett protokoll från riksföreningen. 

3. Klimatverkstad. Kristianstads samrådsgrupp för klimat hade möte den 9 juni. Viable Cities 

hade möte den 2 juni, där man uppmärksammade kolinlagring i jordbruk. 

4. Remissgruppen. Remisserna om Lindahls Kyckling, Härlövs backar och Horna Fure är 

besvarade. Alight AB ämnar bygga en stor solcellspark. Samråd om detta kommer att hållas. 

Kretsen har fått tid till den 15 juli för att komma in med remissvar på Kristianstads kommuns 

klimat- och miljöplan. Christer, Anita  och Anders J hjälps åt med detta. 

§ 38. 

Kommande evenemang. 

1. Anita nämnde något om Johan Ehrenborgs valutfrågningsturné. 

2. Till politikerutfrågningen den 31 augusti kommer representanter från alla partier i 

kommunfullmäktige i Kristianstad utom moderaterna. 

§ 39. 

Ekonomi. 

Vår ekonomi är stabil. Returums pantmaskin levererar pålitligt bidrag till kretsens ekonomi. 

§ 40. 

PR och medlemsstrategi. 

Karin meddelar att kretsen fick nio nya medlemmar i maj. Rune önskar fler inlägg till kretsens 

Facebookgrupp. 

§ 41. 

Övriga frågor. 

Kristianstads förslag till klimat- och miljöplan synades och diskuterades. 

§ 42. 

Kommande möten. 

Måndagen den 15 augusti kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Anders J fixar fika. 

 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 22-08-15 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Karin Bergendal, Patrik Björkman, Anita Gunnarsson, Anders Johansson, Christer 

Neideman, Marzia Nekzad, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 43. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 21.00 (det började kl. 19.00) 

med paus för fika kl. 19.45.  

§ 44. 

Protokollet från den 20 juni godkändes (efter korrektion av ett stavfel) och justerades. 

§ 45. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Inga kommentarer mer än att Karin rekommenderade läsning av kretsbrev och särskilt det sista. 

§ 46.  

Rapporter. 

1. Rune inledde en punkt, där alla fick berätta lite om hur de upplevde styrelsearbetet. 

Sammanfattningsvis kan sägas att ledamöterna trivdes med styrelsearbetet. 

2. Floravandring vid Ivö Klack onsdagen den 6 juli. 19 personer vandrade under ledning av Kjell-

Arne Olsson och Anders Johansson. Vädret var fint och i kaolinbrottet blommade 

kärrknipprot. I skogen hittades bl.a. trolldruva, stor häxört och tibast. 

3. Floravandring Edenryd – Krogstorp tisdagen den 26 juli. Tolv personer vandrade längs 

stranden och såg bl.a. strandaster, smultronklöver och nässelsnärja. Inne på betesmarken 

hittades bl.a. bunge, dvärgarun och kotula. 

4. Floravandring vid Östra Sand i Åhus onsdagen den 10 augusti. 18 personer samlades på 

parkeringsplatsen vid skjutfältsgränsen för att beskåda floran på skjutfältet. Kjell-Arne Olsson 

ledde vandringen. I tallskogen hittades bl.a. tre pyrolaarter, ryl och tallört. Norr om 

tallskogen, där växtsamhället var sandstäpp, sågs de typiska arterna sandnejlika och 

tofsäxing. Vid stranden, där fika intogs, var rikligt med marviol, en hel del spjut- och 

strandmålla och några spjutskråp. 

5. Naturutflykt med Urbana hembygdsgården lördagen den 13 augusti. Förutom Rune kom 

endast en person för att deltaga. 

6. Christer rapporterade lite om Storkprojektets ungstorkars flyttning. T.ex. har storken 

Christian, som var sponsrad av vår krets, och som bar GPS-sändare, omkommit i Polen vid en 

kraftledning. Sändaren har tagits till vara, och kan användas igen. Dessutom fick Christer 

berätta lite om storkflyttningen i Radio Kristianstad.  

§ 47. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Floravårdsgruppen: Tisdagen den 23 augusti inventeras Bäckaskogs grustag. 

2. Handla miljövänligt-gruppen: Man inventerar livsmedelsbutikers sortiment av ekologiska 

varor. Det blir ingen julbasar i år i Hälsoträdgården. Programpunkten ”Återbruka dina jeans” 

blir inte av. Miljövänliga veckan inriktas i år på ekologisk mat. 



3. Klimatverkstad: Insändaren ”Hur bra är partiernas klimat- och miljöpolitik i Kristianstads 

kommun?” är klar att skickas in. 

4. Remissgruppen: Remissvaret om Friskatorpet ska ha kommit in på fredag. Rune åtar sig att 

lägga in våra remissvar på hemsidan. 

§ 48. 

Kommande evenemang. 

1. Lördagen den 20 augusti. Tivoliparkens träd i sensommarskrud. Karin leder vandringen. 

2. Lördagen den 27 augusti. Invigning av naturreservatet Södra Äspet. 

3. Lördagen den 27 augusti. Karin och Anita åker till Alvesta för att delta i en upptakt till 

Miljövänliga veckan. 

4. Onsdagen den 31 augusti. Politikerutfrågning om viktiga framtidsfrågor i Östermalmskyrkan. 

Rune får 500 kronor för att sprida information om detta på Facebook. 

5. Lördagen den 10 september. Geologins dag – Stenskogen i Höör. 

6. Lördagen den 17 september. Studiebesök till Villands Vångas Veganträdgård. 

7. !9 – 25 september (måndag – söndag). Framtidsveckan. Kretsen ansvarar tillsammans med 

Studiefrämjandet och kommunen för frukosten på måndagen. 

§ 49. 

Ekonomi. 

Ekonomin är stabil. Som vanligt får vi ett bidrag från Returums pantautomat. 

§ 50. 

PR och medlemsstrategi. 

Christer åtar sig att skriva insändare om hur partierna svarar på utfrågningen den 31 augusti. 

Fredagen den 9 september. Demonstration för klimatet. Samling kl. 11.45 på Stora Torg. Kretsen bör 

deltaga genom att t.ex. visa sin strandflagga. 

§ 51. 

Övriga frågor. 

Styrelsen beslöt att utse Anita som kretsens e-postmottagare. 

Styrelsen beslöt att tacka nej till ett erbjudande från Miljöpartiet att ha någon aktivitet med Per 

Holmgren, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, när han kommer till Kristianstad torsdagen den 1 

september. 

§ 52. 

Kommande möten. 

1. Tisdagen den 27 september kl. 19.00 hos Rune. Rune bjuder på fika. 

2. Onsdagen den 26 oktober kl. 19.00 hos Anita. Anita bjuder på fika. 

3. Ej bestämt till datum och tid. Möte via Zoom för information om hemsida och 

medlemsregister för intresserade. 

 



Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 22-09-27 kl. 19:00-21:00 för Naturskyddsföreningen 
Kristianstad och Bromölla hos Rune I Önnestad. 

 

Närvarande 
Anders Johansson, Anita Gunnarsson, Christer Neideman, Karin Bergendal, Marzia Nekzad, Ola 
Svensson, Rune Stenholm Jakobsen. 
 
Förhinder 
Patrik Björkman, Hanan Alkhuder, Åsa Jidebom, Anders Sigfridsson, AnnaMaja Lindblom. 

 

§ 53 

Dagordningen godkändes.  

Till tillfällig mötessekreterare valdes Anita 

Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 21.00 (det började kl. 19.00) med paus för fika kl. 19.45.  

§ 54 

Protokollet från den 15 augusti kunde inte justeras då sekreteraren för det inte är närvarande. 

Vi gick dock igenom saker i protokollet som skulle genomföras och konstaterade att det som 
skulle göras gjorts:  
- Insändare inför valet till Kristianstadsbladet om NF Riks partienkät. Insändaren kom i 
- Remiss om Härlövs ängar besvarad 
- Insändare om partiledarutfrågningen inskickad; den kom in på nätet i K-bladet men inte i 

papperstidningen 

§ 55 

Kretsbrev och veckobrev. 

Inget att kommentera. 
Rune hade en reflektion om punkten är överflödig som standardpunkt på dagordningen men 
vi fattade inga beslut om förändring. 

§ 56 

Rapporter 

18/8: Räddningen kommer till Kristianstad – fullsatt i regionmuseet. (80 deltagare) 

20/8: Trädvisning i Tivoliparken: KB: kom 4 personer 

27/8, Invigning av naturreservatet Södra Äspet. CN: 22 personer. Såg fläckigt myrlejon och 

litet myrlejon (sällsynt). Dan Gerell, Vattenrikets ekolog ledde det. 

Politikerutfrågningen: ca 40-50 pers.  

Geologins dag 10/9: KB: fint arrangemang. 50 personer till själva invigningen. Inne i 

stenskogen följde ca 30 personer med. Emma Renström presenterade bra och intressanta 

saker på ett bra sätt. 

17/9: Veganträdgården: ca 5 pers – få men mycket intresserade. 

19/9: Framtidsveckan – frukostseminarier. 35 personer på plats. Rätt personer kom som 

åhörare. Presentationer och program i övrigt fungerade enligt plan. 

25/9 svampexkursion – inställd pga. torka. 



§ 57 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper 

1. Floravårdsgruppen.  
Floragruppen ska använda en bok om hur rödlistning fungerar som studiecirkelbok.  
Floragruppen har bl. a tittat på flugtrumpet vid Tomassens mosse i Röetved. Den håller på att 
sprida sig.  
 

2. Handla miljövänligt-gruppen.  
KB: Sjuder av aktivitet: Utöver Marzia, AG och KB är Rosmarie Ljungberg och Ingegerd 
Ljungberg med i Green Action Week-gruppen (GAW). Planerade aktiviteter under GAW:  
o Stå i 2 butiker och göra reklam för ekofrukost och eko i största allmänhet:    

o - Stora Coop i Härlöv 
o Ica i Arkelstorp 

o Skapa en utställning för Bromölla bibliotek att visas 1 - 8/10. 
o Anordna en ekofrukost på Rosmarie Ljungbergs arbetsplats (i Malmö). 
o Därtill ska vi göra en sammanställning av inventering av livsmedelsbutiker – fältarbetet är 

klart eller nästan klart och materialet ska sammanställas så fort som möjlig. Målet är att 
få in något i Kristianstadsbladet och lägga ut på vår hemsida. 

KB nämnde även idén om subventioner av ekolunch på Regionmuseet till medlemmar men 
att vi måste skjuta idén på framtiden eftersom restaurangen behöver lång framförhållning på 
anmälningar samt vill ha aktiviteten i samband med ett skollov.  

 
3. Klimatverkstad. 

Samrådsgruppen har haft ett möte på stora Juleboda. Cykelfrämjandet kommer att få vara med i 
samrådsgruppen framöver. 

CN har även varit på ett möte med Viable Cities om trafik. 

Rune påminde om att Viable Cities ska komma in med ett klimatkontrakt för klimatåtgärder i Kristian-
stad under 2023. Klimat- och miljöplanen kommer att ligga till grund för klimatkontraktet. Vår krets 
har haft många synpunkter på miljö-- och klimatplanen, men vi vet inte vad kommunen tar till sig. Vi 
måste ta ställning till om vi tycker att klimatkontraktet är OK – om inte kan vi välja att hoppa av.  CN: 
vi ska kanske inte vara för tuffa utan försöka vara kvar för att få fortsatta möjligheter att påverka.  

4. Remissgruppen.  
o Senaste: solceller i Balsby. Beslutades att CN ansvarar för det svaret – och kommer att 

vara positiv. (AG kollar med Per Modig hur jorden är på just den platsen) 
o Ny remiss om Kultur-och fritidsplanen – svarsdatum 14 december.  Beslutades att AJ 

skickar ut ett till styrelsen plus till Dagny Sigurjonsdottir. 
o RSJ: från kansliet i Skånes Naturvårdsförbund Magnus Billkvist har det kommit några 

ytterligare underlag. Vi kan, om vi vill, svara på remiss om nya ordningsföreskrifter om 6 
naturreservatet Kumlan, Möllegården, Maglehem, Lillehem, Drakamöllan och Björshus. 
Beslut: Rune skickar ut de remisserna till alla. 

§ 58 

Kommande evenemang 

- Green Action Week I v 40: se ovan. Hur annonsera det. Facebook? Mari G kan göra 
annons på Facebook. Inget beslut kring detta – troligen gör vi inget i år. 
Butiksaktiviteterna är ju inga regelrätta event och inte biblioteksutställningen heller. 



- Fika för nyfikna. KB nämnde om att en person tolkat det som att man skulle bli bjuden. 
Beslutade att vi bjuder på en kopp kaffe/te och ett Wienerbröd eller dyl. 
Föredrag om havet. CN: Föredrag om havet är ett samarrangemang med Naturum 
Vattenriket och de sköter förberedelserna 

- Båda aktiviteterna Byte av julpynt och Återbruk av jeans är inställda pga. orsakar utanför 
vår möjlighet att påverka. 

- Galapagosöarna-föredraget: CN kollar med Staffan Åkeby så att allt är under kontroll. 

§ 59 

Ekonomi 

AJ: Jessicas faktura (Frukostseminariepresentation) ska gå till Mari G. Faktura från 
veganträdgården ska också gå till Mari enl. överenskommelse med henne. 
AJ meddelar att vi fortsatt har stabil ekonomi men att intäkten från flask-och burkinsamling 
har sinat. 
CN föreslog att vi ska använda en summa till att flytta över databasen för Sländan (dvs en 
samling bilder som inte är copy-right på). Sländan ligger nu på en server som är gammal och 
inte kommer att underhållas. Mixterdata (ansvarigt It-företag) föreslår att vi ska lägga över 
bilderna på en nyare server. Beslutade att göra så men att CN först kollar vad det kommer 
att kosta. 
Rune informerade om att han varit i kontakt med Hanan och att hon meddelat sig vara villig 
att ta kassörsuppdraget i föreningen under nästa år. 

§ 60 

PR och medlemsstrategi 

Rune lyfte frågan vad göra framöver – inte nästa års program utan på ett annat plan. 
Något efter valet t ex. följa upp enkätsvaren. Till exempel ta vara på att en majoritet av 
partierna ställde sig bakom vissa saker. Ola tog exempel från annan kommun: De hade fått 
KD att ändra sig i några viktiga frågor – tack vare ett möte mellan NF och KD. 
Utskick om flera medlemmar: Beslutade att Rune skickar originalet till Mari och ber henne 
trycka upp så KB kan ha det med i sitt utskick till nya medlemmar. 
Beslutade att alla tänker i förväg på kommande halvårs program inför nästa möte. 
 

§ 61 

Övriga frågor. 

a) Insändare – Beslutade att CN skickar in sitt svar på insändare om flora och betesdjur på Söndre 
klack. 

b) Repetition webb- och Facebookansvariga: Behörighet för att ändra på vår webbsida har: Rune, 
Ola, Anna-Maja och Christer. Behörighet för att ända på Facebook har Rune, Anna-Maja och Marzia. 
För att skapa en ny aktivitet i aktivitetskalendern måste man ha tillgång till vårt medlemsregister (nr 
1206 = vår krets) och det har bara Rune och Karin, men det måste i praktiken skötas av Rune. 

c) AG meddelade att hon bjudits in och deltagit vid en workshop om Lantbruket och den biologiska 
mångfalden på Körslätts gård utanför Klippan. Mötet var ett samarrangemang mellan NF Riks och 
Ekologiska Lantbrukarna och med var rådgivare (främst från Jordbruksverkets regionala kontor i 
Skåne) och några andra tjänstemän samt några ekologiska lantbrukare (och en konventionell (tror 
jag) representerande Sveriges Nötköttsproducenter; Anna Samuelsson)) samt Hanna Williams 
(konsult i Jordhälsa). Workshopen var en del av ett projekt vars rapport som kommer att släppas 



våren 2023. Arbetet är en del av en större satsning som NF riks kommer att ta för att skapa in vision 
för Lantbrukets utveckling inom en 20-årsperiod.  

d) AG meddelade vidare att hon bjudits in att medverka vid en s.k. avtalskonferens som Lunds 
kommun ordnar den 1/11. Beslutade att om hon tackar jag bör kommunen betala resan 

e) Den 22-23 okt: Karin avser att åka på arrangemang som NF kurshelg för föreningsaktiva. NF betalar 
resa och uppehälle.  Marzia kollar om hon kan ta ledigt för att vara med. 

f) Rune har fått mail från någon som vill göra examensjobb om torvmarker (miljövetenskap, Lunds 
universitet. Rune har kopplat ihop denne med Magnus Lund – klimatstrateg på kommunen. 

§ 62 

Kommande möten. 

Nästa möte fastslogs i enlighet med tidigare mötesbeslut till onsdagen den 26/10 hos Anita kl 
19:00.  

Datum för nästnästa möte beslutas via epost och blir på Studiefrämjandet– detta möte avses 
vara ett rent programmöte, dvs planering av aktiviteter som ska annonseras i nästa progamhäfte 
som brukar gå till tryck i december:  

 

Sekreterare:  
 
…………………………………………………………………………… 
 Anita Gunnarsson 
 

Justeras:  

Ordförande 

……………………………………………………………..  

Rune Stenholm Jakobsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 22-10-26 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla hos Anita Gunnarsson i Kiaby. 

Närvarande: Karin Bergendal, Anita Gunnarsson, Anders Johansson, Christer Neideman, Marzia 
Nekzad, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 63. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 21.00, och att paus för fika 
fick ske när maten var färdig. 

§ 64. 

Protokollen från den 15 augusti och 27 september godkändes och justerades. 

§ 65. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. Beslöts att denna dagordningspunkt hädanefter skulle heta Nyheter från 
riksföreningen och länsförbundet. 

§ 66.  

Rapporter. 

1. Miljövänliga veckan/Green Action Week den 1 – 9 oktober. Temat var i år Ekofrukost. En 
utställning hölls i Bromölla bibliotek. Information genomfördes i vissa butiker, t.ex. ICA Nära i 
Arkelstorp och Stora Coop i Kristianstad. Bl.a. Anita, Karin, Marzia och Lena Grollmuss deltog 
i detta. 

2. Tisdagen den 4 oktober. Christer deltog i ett studiebesök på reningsverket i Degeberga, där 
man med gott resultat renat avloppsvattnet från läkemedelsrester med aktivt kol. 

3. Lördagen den 15 oktober. Fika för nyfikna och engagerade. Hölls på Böckmans konditori i 
Bromölla. Tyvärr anslöt inga utomstående. 

§ 67. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Floravårdsgruppen: Har ökat sina kunskaper i att artbestämma Salixarter. 
2. Handla miljövänligt-gruppen: Utöver aktiviteterna under Miljövänliga veckan rapporteras att 

programpunkten Återbruka dina jeans fick ställas in, men man har tankar om att genomföra 
den under våren. 

3. Klimatverkstad: Efter valet har man inte gjort så mycket, utan man har ägnat sig åt 
avstämning över arbetet före valet. På fredag hålls ett samrådsmöte med cykeltema. 

4. Remissgruppen: Kristianstads kommuns friluftsplan: Anders J skickar ett utkast till remissvar 
till styrelsen. Naturreservatet Uddarp: Remissvar ska ha inkommit senast den 11 november. 

§ 68. 

Kommande evenemang. 

Naturskyddsföreningens remissträff om framtidsstrategin den 4 december på Studiefrämjandet 
omnämndes. 

§ 69. 

Ekonomi. 



Händelsefattigt sista tiden. Tillskotten av pengar från Returums pantautomat har minskat till nästan 
inget. 

§ 70. 

PR och medlemsstrategi. 

Karin menar att hemsidan inte är så lättläst som den skulle kunna vara. Karin kommer att lämna mer 
precisa synpunkter på detta till Rune. 

Det verkar som om många kretsmedlemmar missar våra programpunkter. För att råda bot på detta 
beslöts att försöka att informera månadsvis om kommande aktiviteter via FaceBook och med 
massutskick via e-post. Rune åtar sig att prova detta. På nästa möte beslutar vi vem som ska göra 
detta i fortsättningen. 

§ 71. 

Övriga frågor. 

Nästa år fyller Framtidsveckan tio år. Den 16 februari hålls ett möte om hur detta ska firas. 

Bostadsrättsföreningen i Charlottsborg har höga ambitioner angående natur på området och undrar 
om vi kan vara till hjälp på något sätt med detta. 

§ 72. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 16 november kl. 19.00 på Studiefrämjandet. Programmöte. Vem fixar fika? 

Måndagen den 12 december kl. 19.00 på Studiefrämjandet. Styrelsemöte. Anders J fixar fika. 

 

 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 22-12-12 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Karin Bergendal, Anita Gunnarsson, Anders Johansson, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Ola Svensson. 

§ 73. 

Anita utsågs till mötesordförande. 

§ 74. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 21.00 och att paus för fika 
skulle hållas kl. 20.00. 

§ 75. 

Protokollet från den 26 oktober godkändes och justerades. 

§ 76. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Anita tipsade om att ett veckobrev innehöll tips om att tillämpa återbruk angående julklappar, och 
redogörelse för hur man någonstans ordnar samåkning för ideella föreningar via en webbplats. 

§ 77. 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 10 november. En resa till Galapagosöarna. 18 personer kom för att lyssna och 
se bilder när Staffan Åkeby berättade om en resa till Ecuador och Galapagosöarna. 

2. Söndagen den 13 november. Fika för nyfikna och engagerade. Nio personer kom till espresso 
House på centralstationen för att prata. En av dem gick sedan med i vår studiecirkel 
Klimatverkstad. 

3. Lördagen den 19 november. Föredrag om havet på naturum Vattenriket. 
4. En helg i november. Återbruka dina jeans. Aktiviteten ställdes in. 
5. Slutet av november. Byte av julpynt. Aktiviteten ställdes in. 
6. Måndagen den 28 november. Biosfärkonferens på naturum. 
7. Onsdagen den 30 november. Möte för Helgeåns vattenråd. Fullsatt! En föreläsning om 

grundvatten hölls. 
8. Tisdagen den 15 november. Riksföreningen hade ”megawebbmöte” om rättvis omställning. 
9. Torsdagen den 6 december. Lantbruket och biologisk mångfald. Hölls som webbmöte. 
10. Söndagen den 4 december. Riksföreningen hade en av sina remissträffar om sin 

framtidsstrategi för åren 2024 – 2027 på Studiefrämjandet i Kristianstad. Deltagare kom från 
kretsar i både Skåne och Blekinge. Fem ämnen, som alla lockade deltagare, behandlades. 

§ 78. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Floravårdsgruppen: Sven Birkedal visade bilder på orkidéer från Italien och Thomas Friman 
visade lavar. 

2. Handla miljövänligt-gruppen: Aktiviteten ”Återbruka dina jeans” blev inställd. Förslag finns 
att kretsen subventionerar ekologisk lunch på Regionmuséet. 

3. Klimatverkstad: Mikael Persson från Vänsterpartiet har erbjudit sig att berätta om 
kommunens beslutsvägar och om hur kommunens politiska arbete fungerar på ett möte med 



gruppen Klimatverkstad på rådhuset den 15 december. I november hölls en jordbruksträff 
med få deltagare. 

4. Remissgruppen: Kretsens svar på förslaget till friluftsplan klart, men ej avgivet. JKN 
Entreprenad AB har ingett ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet för mottagning, 
behandling och mellanlagring av avfall. 

§ 79. 

Kommande evenemang. 

Programpunkten ägnades helt åt arbete med Vårprogrammet. 

§ 80. 

Ekonomi. 

Ingen nämnvärd förändring i kretsens ekonomi har skett. 

§ 81.  

Övriga frågor. 

Lena Grollmuss har meddelat att Åsa Jakobsson lämnar valberedningen, men har förslag till 
ersättare.  

Frågan om vårt yttrande över spridning av rötslam vid Ivösjön får diskuteras via e-post. 

§ 82. 

Kommande möten. 

Tisdagen den 10 januari kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Christer fixar fika. 

 

 

Justeras: 

 

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

Mötesordförande   Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


