NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG Kretsstämmoprotokoll
2016-03-29 KL 19.00 Studiefrämjandets lokaler i Helsingborg
Närvarande 12 medlemmar
§ 1- Föreningens ordförande Richard Nilsson öppnar stämman och hälsar samtliga välkomna.
§ 2 - Det konstateras att stämman blivit utlyst i tid — enligt stadgarna minst 10 dagar i förväg.
§ 3 - Till stämmoordförande väljs Richard Nilsson och till stämmosekreterare Tom Svensson. Till
justeringspersoner väljs Klas Nyberg och Björn Nilsson.
§ 4 - Dagordningen godkänns.
§ 5 - Stämman tar del av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelser för år 2015 och
beslutar därefter att lägga dem till handlingarna.
§ 6 - Stämman informeras om föreningens resultat och balansräkning för år 2015. Räkenskapsårets
vinst uppgår avrundat till 7 000 kr. Stämman beslutar att lägga resultat- och balansräkningarna till
handlingarna.
§ 7 - Leif Olsson läser upp revisorernas berättelse om föreningens ekonomi och förvaltning.
§ 8 - Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet 2015 års förvaltning och fastställer såväl
verksamhetsberättelsen som resultat- och balansräkningarna samt beslutar att överföra resultatet till
nästa års balansräkning.
§ 9 - Stämman fastställer föreningens verksamhetsplan.
§ 10 - Leif Olsson läser upp revisionsberättelsen för Hervid Vallins Minnesfond varefter stämman
beviljar fondens styrelse ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning och fastställer redovisningen. Leif
Olsson informerar om fondens verksamhet för det gångna året. Stämman väljer Leif Olsson och Ann
Piates som ledamöter i fondens styrelse för en mandattid av två år.
§ - 11 Stämman omväljer Richard Nilsson till ordförande i föreningen, tillika styrelsens ordförande för
2016.
§ 12 - Beslut fattas att styrelsen intill nästa årsmöte skall bestå av 10 ledamöter, ordföranden
inräknad.
§ 13 - Stämman omväljer Sven Gustavi, Jan-Erik Hederås, Christel Kvant och Ann Piates till
styrelseledamöter under de nästkommande två åren. I styrelsen ingår dessutom Martin Almroth,
Mikael Fahlman, Karin Nilsson Jungermann, Leif Olsson och Tom Svensson.
§ 14 - Till ordinarie revisorer i föreningen för år 2016 väljs Julia Sandberg och Anette Olsson. Som
suppleant väljs Elisabeth Bartels.
§ 15 - Till ledamöter i valberedningen väljs Stina Bertilsson Vuksan och Klas Nyberg.
§ 16 - Tom Svensson redogör för föreningens åtgärder för att kunna överlåta
Gluggstorpsfastigheterna till Helsingborgs stad för bildande av naturreservat. Stämman beslutar att
Gluggstorpsfastigheterna skall överlåtas till Helsingborgs stad för detta ändamål.
§ 17 - Stämman informeras om dels Naturskyddsföreningen i Skåne extra stämma på länskansliet i
Lund lördagen den 9 april kl 13.00 dels Naturskyddsföreningens riksstämma i Norrköping 18 —19 juni.

§ 18 - Övriga frågor. Inga övriga frågor tas upp till behandling.
§ 19 - Ordföranden tackar alla som deltagit i föregående års förvaltning.
§ 20 - Ordföranden förklarar stämmoförhandlingarna avslutade samt tackar Leif Olsson för hans
intressanta föredrag om sin och Ulrik Alms resa till Galapagosöarna under 2014. Ordföranden tackar
också för det goda kaffebrödet från Fahlmans med tillhörande te och kaffe, vilket allt avnjöts i
anslutning till föredraget.
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Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Dagordning vid kretsstämman den 29 mars 2016
Tid:

kl 19.00

Plats:

Studiefrämjandet i Helsingborg

Punkt

Ärende

1

Kretsstämman öppnas. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
Kommentar: Kallelse skall ske minst 10 dagar i förväg.

2

Val av ordförande för stämman.
Förslag: Richard Nilsson.

3

Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.

4

Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

5

Godkännande av dagordning.

6

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser.
Föredragande: Jan-Erik Hederås, Leif Olsson.
Berättelserna läggs till handlingarna.

7

Revisorernas berättelse.

8

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse. Beslut
om överföring av 2015 års resultat till 2016. Fråga om ansvarsfrihet för
föregående års förvaltning.

9

Fastställande av verksamhetsplan.

10

Ärenden i Hervid Vallins minnesfond:
• Revisorernas berättelse.
• Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
• Val av två ledamöter i fondens styrelse för en mandattid av 2 år.

11

Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. Föredragande: Valberedningen.

12

Val av ordförande för kretsen, tillika styrelsens ordförande.
Föredragande: Valberedningen.

13

Val av övriga ledamöter i styrelsen. Föredragande: Valberedningen.

14

Val av två revisorer jämte suppleant. Föredragande: Valberedningen.

15

Val av ledamöter till valberedningen.

16

Beslut om avyttrande av Gluggstorp till Helsingborgs kommun.

17

Information om läns- och riksstämmor:
• Naturskyddsföreningen i Skåne håller extra stämma på länskansliet i Lund
lördag 9 april kl 13.
• Naturskyddsföreningens riksstämma äger rum i Norrköping 18 – 19 juni.

18

Övriga frågor.

19

Avtackning av föregående års förvaltning.

20

Årsmötet avslutas.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Helsingborg får härmed avge
Redogörelse för föreningens verksamhet under år 2015 (åttiofjärde verksamhetsåret).
Styrelseledamöter: ordförande Richard Nilsson, vice ordförande Christel Kvant, kassör
Leif Olsson, programsekreterare Ann Piates, protokollsekreterare Tom Svensson, arkivsekreterare Jan-Erik Hederås samt Martin Almroth, Mikael Fahlman, Sven Gustavi,
Karin Nilsson Jungermann.
Revisorer: Anette Olsson och Julia Sandberg, suppleant: Elisabeth Bartels.
Representanter i styrelsen för Hervid Vallins minnesfond: Leif Olsson, Jan-Erik Hederås.
Valberedning: Klas Nyberg och Stina Bertilsson Vuksan.
Föreningen är en lokalförening inom Naturskyddsföreningen i Skåne (NF-Skåne) och en krets
inom Naturskyddsföreningen (NF). Karin har varit föreningens representant i NF-Skånes kretsråd med Mikael som suppleant, och Richard är ledamot i NF-Skånes valberedning. Sven, Karin,
Richard, Leif och Ann var ombud vid NF-Skånes länsstämma i Trelleborg 25 april. Ann och
Karin deltog i NF:s rikskonferens i Åre 23-24 maj. Föreningen har besvarat NF:s enkät om
Sveriges mineralpolicy.
Antalet medlemmar 2015 var 1707, varav familjemedlemmar 706. Medlemsavgiften för
enskild person har varit 295 kr och för en hel familj 365 kr.
Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden i Studiefrämjandets lokaler under året. Leif
har varit föreningens representant i Studiefrämjandets styrelse. Styrelsen har planerat årets bildvisningar och utflykter med Ann som programredaktör. Såväl vår- som höstprogrammet har
skickats ut med e-post till medlemmar med känd e-postadress samt med vanlig post till ett 20-tal
aktiva medlemmar. Båda programmen har funnits tillgängliga på föreningens hemsida, där
Henrik Wilhelmsson varit webbredaktör. Våra utflykter har funnits med i Naturguiden, utgiven
av Länsstyrelsen i Skåne.
Föredrag med bildvisningar samt utfärder:
•
•

•
•
•

•

•

•

18 januari - Örnskådning på Svedberga kulle och vid Stureholms våtmark;
5 mars - Ugglekväll på Vegeholm (samarrangemang med NF-Kullabygden);
19 mars - Årsmöte på Dropp in. Vid årsmötet antogs nya stadgar för föreningen. Karlo Pesjak visade
bildspelet Våra älskade svenska fåglar;
12 april - På jakt efter våren vid foten av Kullaberg (tillsammans med NF-Kullabygden);
16 maj - Cykelutflykt till Pålsjö skog;
17 maj -besök på Skogsträdgården i Holma, Höör och Kiviks Esperöds Arboretum;
14 juni - De Vilda Blommornas Dag, blomstervandring i Hjälmshult (samarrangemang med Svenska
Botaniska Föreningen);
11 juli -Strandutflykt med studier av smådjur, alger och växter vid Råå vallar;
13 augusti - Växter och djur på Örby ängar (tillsammans med Stadsbyggnadsförvaltningen);
5-6 september - Svamputställning och Svampens Dag med rådgivning på Naturum Kullaberg tillsammans
med NF-Kullabygden och Sveriges Mykologiska förening;
12 september - Svampexkursion till Djurholmen (samarrangemang med NF-Kullabygden);
19 september- Cykelutflykt till Hittarps rev;
11 oktober-Fågelexkursion till Svedberga kulle, Stureholms våtmark och Farhult;
26 december - Mellandagsvandring på Svedberga kulle.

På Ängens Dag 1 augusti deltog föreningen i den årliga slåttern på Äsket på Råå i samarbete
med Råå biblioteks vänner och Stadsbyggnadsförvaltningen.
Föreningen är medlem i en vänförening för att rädda NF-Skånes Hörjelgården. Sven har deltagit
i en "kick off' på Hörjelgården.
Floragruppen, för vilken Jan-Erik är ansvarig, har i samarbete med Studiefrämjandet organiserat
en kurs, där deltagarna under fem sommarkvällar har inventerat kärlväxter samt floraväktat rödlistade arter. Resultaten rapporteras till Lunds Botaniska Förening och ArtDatabanken. Han deltog 26 oktober i en besiktning för att välja ut begränsade ytor där vresrosor ta bort på Örby ängar
samt i Hittarp och Domsten.
Miljögruppen, för vilken Karin är ansvarig, deltog för föreningen i organiserandet av en klädbytardag på Stadsbiblioteket 1 mars. Den 6 september höll Karin i ett upptaktsmöte i Lund inför
Miljövänliga veckan (28 september-4 oktober), för tredje året i rad med tema Byt till Eko.
Föreningen hade utställning på Willys på Kingområdet, där vi med Willys bistånd bjöd på ekokaffe. Elisabeth Bartels, Karin och Sven undersökte några butiker avseende utbudet av ekologiskt bröd. Det resulterade i en insändare, som lades ut på föreningens hemsida, men som dock ej
publicerades i någon tidning. Flera av våra medlemmar deltog i en regional klimatträff i Ängelholm 7 november. Sven deltog med info om vattensalamander vid invigningen av Helsingborgs
nya återvinningscentral 21 november. Inför klimatkonferensen i Paris skrev Sven ett flygblad,
som delades ut till allmänheten, de flesta exemplaren 27 november på Kullagatan, och dessutom
deltog han i en manifestation för klimatet i Malmö 29 november.
Tom har varit föreningens representant i Rååns Vattenråd. Karin och Sven har representerat
föreningen vid trafikantutskottets möten. Christel har framställt en folder, Levande trädgård,
vilken layoutades och trycktes med stöd av NF-Skåne. Vidare deltog föreningen med
informationsbord under Sofiero-dagarna 28-30 augusti, där foldern delades ut. Föreningsmedlemmar har röjt vegetation i och kring en groddjursdamm på Ättekulla.
I Gluggstorp äger föreningen två områden, Gluggstorp 5:21 (i Helsingborgs kommun) och
Gluggstorp 2:16 (i Svalövs kommun), vilka omfattar naturbetesmarker vid Råån. Under året har
föreningen ansökt om och erhållit lagfart på Gluggstorp 2:16. Föreningsmedlemmar var med på
en besiktning av en planerad dagvattenledning på Svalövsdelen och därmed sammanhängande
avtalsservitut.
Under året har föreningen genom miljögruppen och naturvårdsgruppen avgivit följande
yttranden med synpunkter på
•
•
•
•
•
•

förslag till bildande av naturreservat Pålsjö.
Stadsbyggnadsförvaltningens planer att förstärka de gröna värdena i Björka skog.
hantering av avfall från sopförbränning från NOAH AS.
tillstånd till lagring av metanol m.m. vid Kemira.
Öresundskrafts planerade uttag av kylvatten och produktion av fjärrkyla vid Västhamnsverket.
Alufluor AB:s ansökan om ändringstillstånd enligt Miljöbalken.

Helsingborg i februari 2016
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
VERKSAMHETSPLAN 2016
Stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse
•
•
•
•
•

exkursioner
föredrag
studiebesök
studiecirklar
aktiviteter för barn

Bedriva aktivt naturvårdsarbete
•
•

delta i ängens dag
ge ekonomiskt stöd till speciella insatser

Samarbeta/samarrangera
•
•

andra föreningar med naturintressen
Fredriksdals friluftsmuseum

Bevaka natur- och miljövårdsfrågor
•
•
•

värna om hotade biotoper genom ex bidrag till markägare
bevaka skyddsvärda biotoper för ev markköp
inventera svampar, växt- och djurliv inom kommunen

Påverka myndigheter
•
•
•

söka dialog med Stadsbyggnadsförvaltningen
framföra synpunkter på kommunens naturvårdsinsatser
avge yttranden på remisser

Bedriva upplysning och väcka opinion genom utåtriktad verksamhet
•
•
•
•
•
•
•

handla miljövänligt
butiksundersökningar
klädbytesdagar
studiebesök ekologisk odling/lantbruk
levande trädgård
klimataktiviteter
ge svamprådgivning åt allmänheten

Verka för kunskap om natur- och miljövård vid skolor och i det fria bildningsarbetet
•

samarbeta med Studiefrämjandet

