NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
KRETSSTÄMMOPROTOKOLL
2018 03 27 KL 19.00 I Studiefrämjandets lokaler i Helsingborg
Närvarande: 12 medlemmar
§ 1— Föreningens ordförande Sven Gustavi 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 Sven Gustavi och till stämmosekreterare Tom Svensson. Till
justeringsmän väljs Klas Nyberg och Annika Jonasson.
§ 4 — Dagordningen godkänns.
§ 5 — Stämman tar del av Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelser för år 2017 och
beslutar därefter att lägga dem till handlingarna.
§ 6 — Stämman informeras om Föreningens resultat- och balansräkning för 2017. Räkenskapsårets
förlust uppgår avrundat till 15 000 kr.
§ 7 — Leif Olsson läser upp revisorernas berättelse om Föreningens ekonomi och förvaltning.
§ 8 — Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och fastställer såväl
verksamhetsberättelsen som resultat- och balansräkningarna samt beslutar att överföra resultatet till
nästa års balansräkning.
§ 9 — Stämman diskuterar Föreningens verksamhetsplan och lämnar den utan erinran.
§ 10 — Leif Olsson läser upp revisionsberättelsen för Nervid Vallins Minnesfond varefter stämman
beviljar fondens styrelse ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och fastställer redovisningen. Leif
Olsson informerar om fondens verksamhet för det gångna året. Leif Olsson och Sven Gustavi väljs på
två år till Föreningens ledamöter i fondens styrelse.
§ 11— Stämman väljer Sven Gustavi till ordförande i Föreningen, tillika styrelsens ordförande för
2018.
§ 12 — Beslut fattas att styrelsen intill nästa kretsstämma skall bestå av 13 ledamöter, ordföranden
inräknad.
§ 13 — Stämman omväljer Christel Kvant, Ann Piates, Richard Nilsson, Tobias Olofsson till
styrelseledamöter på två år. Stämman väljer genom fyllnadsval Jan- Erik Hederås till styrelseledamot
på ett år. Stämman väljer genom nyval Gunnel Jansson och Annika Jonasson till styrelseledamöter
under de två kommande 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 2018 väljs Anette Olsson och Julia Sandberg. Som
suppleant väljs Bertil Nilsson.
§ 15 —Till ledamöter i valberedningen väljs Stina Bertilsson Vuksan och Klas Nyberg.
§ 16 — Stämman informeras om dels Naturskyddsföreningen i Skåne länsstämma i Falsterbo 28 april
kl 09.00 dels Naturskyddsföreningens riksstämma i Uppsala 16-17 juni.

§ 17 — Övriga frågor. Stämman informeras om Christel Kvants förslag till yttrande över den planerade
exploateringen av Mejeritomten. Föreningens medverkan vid årets HX —festival i augusti diskuteras.
Det antecknas att styrelsen kommer att besluta om ev. deltagande. Sven Gustavi informerar
stämman om att Föreningen överklagat länsstyrelsens beslut att Föreningen ej har talerätt angående
beslutet att riva Rosenträdgården (Landborgsgaraget). Frågan om föreningen på något sätt skall
medverka i Miljöverkstadens aktivitet Skogsplanteringsskolan i Barnens skog 8-9 maj diskuteras. Det
antecknas att styrelsen kommer att besluta om ev. deltagande.
§ 18 — Ordföranden tackar alla som deltagit i föregående års förvaltning.
§ 19 — Stämmans avslutande. Ordföranden förklarar stämmoförhandlingarna avslutade med inbjudan
att låta sig väl smaka av fika med kaffebröd från Fahlmans.
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Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Dagordning vid kretsstämman den 27 mars 2018
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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: Sven Gustavi.

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: Tom Svensson, Leif Olsson.
Berättelserna läggs till handlingarna.

7

Revisorernas berättelse.

8

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse.
Beslut om överföring av 2017 års resultat till 2018.
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 för en mandatperiod på två år.
Föredragande: Valberedningen.

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

Information om läns- och riksstämmor:



Länsstämma: Falsterbo strandbad, lördag 28 april kl 09.00–15.30.
Riksstämma: Uppsala, 16–17 juni.

17

Övriga frågor.

18

Avtackning av föregående års förvaltning.

19

Årsmötet avslutas.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Helsingborg får härmed avge
Redogörelse för föreningens verksamhet under år 2017 (åttiosjätte verksamhetsåret)
Styrelseledamöter: ordförande tillika programsekreterare Sven Gustavi, vice ordförande Christel
Kvant, kassör Leif Olsson, protokollsekreterare Tom Svensson, arkivsekreterare Jan-Erik Hederås
samt Martin Almroth, Mikael Fahlman, Karin Nilsson Jungermann, Richard Nilsson, Tobias Olofsson,
Ann Piates.
Revisorer: Anette Olsson och Julia Sandberg, suppleant Lars Bertil Nilsson.
Representanter i styrelsen för Hervid Vallins minnesfond: Leif Olsson, Ann Piates.
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. Richard är ledamot i NF-Skånes valberedning. Sven och Ann var ombud vid
NF-Skånes länsstämma. Sven och Karin deltog i NF:s rikskonferens i Skövde 12-14 maj. Sven och Karin
har deltagit vid kretsrådsmöte 12 november.
Antalet medlemmar 2017 var 1727, varav familjemedlemmar 730. Medlemsavgiften för enskild
person har varit 295 kr och för en hel familj 365 kr.
Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden, samtliga i Studiefrämjandets lokaler. Leif har
varit Föreningens representant i Studiefrämjandets styrelse. Styrelsen har planerat årets
bildvisningar, utflykter och övriga arrangemang med Sven som programredaktör. Såväl vår- som
höstprogrammet har skickats ut med e-post till medlemmar med känd e-postadress samt
höstprogrammet med vanlig post till ett 20-tal aktiva medlemmar. Vårprogrammet har tillsammans
med ett följebrev med beskrivning av Föreningens verksamhet skickats med vanlig post till samtliga
medlemmar. Båda programmen har varit tillgängliga på föreningens hemsida, där Henrik
Wilhelmsson varit webbredaktör.
Föredrag med bildvisningar samt utfärder:
- 9 februari – Klädbytesdag samt föredrag ”modeslavar” på Stadsbiblioteket
- 18 februari – Vinterfåglar nära Helsingborg, utflykt
- 14 mars – Ugglekväll i Vegeholm, utflykt
- 23 mars – Kretsstämma och föredrag av lundabiologen Tobias Olofsson angående hans
forskning om honungsbiet
- 4 april – Föredrag om invasiva arter på hembygdsgården Perslund i Åstorp
- 9 april – På jakt efter våren. Utflykt till naturreservatet Borgen vid Råån
- 7 maj - Tipspromenad i Pålsjö skog
- 27 maj – Cykelutflykt till några grönområden i Helsingborg
- 18 juni – De vilda blommornas dag med blomstervandring i Äppelskogen i Kattarp
- 5 augusti – Ängens dag med slåtter på Råå/Esket
- 3 september – Svampens dag. Svamputflykt till Djurholmens strövområde på Hallandsåsen
(samarrangemang med Kullabygdens Naturskyddsförening)
- 19 – 26 september. Utställning på Stadsbiblioteket med temat ”Fräsch på riktigt – Vad har du
i badrumsskåpet?
- 23 – 24 september. Svamputställning och svamprådgivning på Brunnby boställe.
(Samarrangemang med Kullabygdens Naturskyddsförening)
- 30 september – Medverkan vid invigning av Pålsjö Naturreservat
- 4 oktober – Höstpromenad längs Råån
- 5 oktober – DIY = Do it Yourself. Tillverka egen miljövänlig deodorant mm. (Inställt pga för få
deltagare)

-

22 oktober — Fågelutflykt (Inställd pga alltför dåligt väder)

Föreningen är medlem i en vänförening för att rädda NF-Skånes Hörjelgården.

Floragruppen, för vilken Jan-Erik är ansvarig, har under fem sommarkvällar inventerat kärlväxter
samt floraväktat rödlistade arter. Resultaten rapporteras till Artportalen.
Föreningen är representerad i Rååns Vattenråd genom Tom med Martin som suppleant.
Ann och Karin är med i Kemikalienätverk Skåne.
Ann, Karin och Sven är med i Omställning Skåne NV.
Föreningen har medverkat i bl.a. följande sammanhang:
- Jan-Erik har kontaktat Helsingborgs stad ang. bidrag till markköp för att erhålla ett större
sammanhängande område där de nuvarande två naturreservaten i Småryd skall ingå.
Föreningen har tillsammans med Jordens vänner deltagit vid namninsamlingen med
-

-

uppmaning att kräva folkomröstning vid byggandet av landborgsgaraget.
Sven har inspekterat gölar i stadsmiljö för att undersöka förekomsten av groddjur.
Jan-Erik och Leif har deltagit i flera av Stadsbyggnadsförvaltningen organiserade vandringar i

Helsingborg med temat Visa ditt uterum.
Ann och Karin har medverkat vid upptakten till handla miljövänligt i Lund 9 augusti.
Martin och Karin har representerat Föreningen vid arrangemanget Skogen i Skolan.
Föreningen har genom Christel deltagit i olika arrangemang i samarbete med Fredriksdals
Trädgårdar såsom Ängen 18 juni och Slåtterdagar 8-9 juli.
Karin har 29 september medverkat på Lagerhaus Väla med info till kunder ang. produkter
som är Bra Miljöval märkta.

1 Gluggstorp äger Föreningen två områden, Gluggstorp 5:21 (i Helsingborgs kommun) och Gluggstorp
2:16 (i Svalövs kommun). Föreningen har fortsatt arbetet med att genom en överlåtelse till
Helsingborgs stad skapa ett naturreservat.
Föreningen har under året avgivit yttranden/synpunkter i följande ämnen:
Tillståndsansökan för lagring och transport av bl.a. metanol på Kemiras mark i Helsingborg
Till Helsingborgs stad ang. invasiva arter
Till Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg ang. Gröna Miljöer i Bårslöv

-

Förslaget till stadsplan 2017 i Helsingborg
Till NSR angående medverkan i Stadens klimatgrupp
Det tilltänkta landborgsgaraget (utskick till samtliga medlemmar)
Anmälan till Miljöförvaltningen i Helsingborg ang. dumpning av glykol i Småbåtshamnar, bl.
a. i Råå
Järnvägsplanen för ombyggnad av Västkustbanan
Planen för Region Skånes trafikinfrastruktursatsning

Insändare
-

Richard har skrivit en insändare till Helsingborgs Dagblad om landborgsgaraget ur natur- och
geologisk synvinkel
Karin har skickat en insändare till Helsingborgs Dagblad om pågående kampanjer för

hygienprodukter som är bra miljöval

Helsingborg i februari 2018
0-2 Lz-69Sven Gustavi, ordförande

Tom Svensson, sekreterare

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
VERKSAMHETSPLAN 2018
Bedriva aktivt naturvårdsarbete



delta i ängens dag
ge ekonomiskt stöd till speciella insatser

Bedriva upplysning och väcka opinion genom utåtriktad verksamhet









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

Bevaka natur- och miljövårdsfrågor




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

Påverka myndigheter




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

Samarbeta/samarrangera



andra föreningar med naturintressen
Fredriksdals friluftsmuseum

Stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse






exkursioner
föredrag
studiebesök
studiecirklar
aktiviteter för barn

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


samarbeta med Studiefrämjandet

