NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
2019-03-21 kl 19.00 i Studiefrämjandets lokaler i Helsingborg
Närvarande: 14 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
justeringspersoner väljs Jonny Magnusson och Richard Nilsson.
§ 4 – Dagordningen godkänns.
§ 5 – Stämman tar del av Föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse för år 2018 och
beslutar därefter att lägga dem till handlingarna.
§ 6 – Stämman informeras om Föreningens resultat och balansräkning för år 2018.
§ 7 – Leif Olsson läser upp revisorernas berättelse om Föreningens ekonomi och förvaltning.
§ 8 – Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och fastställer såväl
verksamhetsberättelsen som resultat- och balansräkningarna samt beslutar att överföra resultatet till
nästa års balansräkning.
§ 9 – 2019 års arbetsplan föredras och fastställes av stämman.
§ 10 – Leif Olsson läser upp revisionsberättelsen för Hervid Vallins minnesfond varefter stämman
beviljar fondens styrelse ansvarsfrihet för år 2018 års förvaltning och fastställer redovisningen.
Birgitta Hammar väljs som ledamot i fondens styrelse för ett år (Birgitta ersätter Leif Olsson som
önskat avsluta sitt ledamotskap ett år i förtid). Det antecknas att Sven Gustavi har ett år kvar som
ledamot i fondens styrelse.
§ 11 – Beslut fattas att styrelsen intill nästa kretsstämma skall bestå av 12 ledamöter, ordföranden
inräknad.
§ 12 – Stämman väljer Sven Gustavi till ordförande i Föreningen, tillika styrelsens ordförande för
2019.
§ 13 – Stämman omväljer Martin Almroth, Mikael Fahlman, Karin Nilsson Jungermann och Tom
Svensson till styrelseledamöter under de nästkommande två åren. Stämman väljer genom nyval
Birgitta Hammar till styrelseledamot under de två kommande åren. I styrelsen ingår dessutom
Gunnel Jansson, Annika Jonasson, Christel Kvant, Richard Nilsson, Tobias Olofsson och Ann Piates.
§ 14 – Till ordinarie revisorer i Föreningen för år 2019 väljs Anette Olsson och Leif Olsson. Som
suppleant väljs Lars-Bertil Nilsson.
§ 15 – Till ledamöter i valberedningen väljs Stina Bertilsson Vuksan och Klas Nyberg.
§ 16 – Stämman informeras om dels Naturskyddsföreningen i Skåne länsstämma i Höör 4 maj dels
Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad 10-12 maj.
§ 17 – Övriga frågor. Sven Gustavi informerar om att han haft kontakt med två alternativt tre
personer, som är intresserade av att dra igång verksamheten Natursnokarna.

§ 18 – Ordföranden tackar alla som deltagit i föregående års förvaltning. Ett särskilt tack riktas därvid
till Jan-Erik Hederås och Leif Olsson, vilka i många år arbetat för föreningen på olika poster. Jan-Erik
och Leif erhåller av Sven var sin bok att förkovra sitt naturvetande med.
§ 19 – Ordföranden förklarar stämmoförhandlingarna avslutade samt tackar kvällens
föredragshållare, dykaren Jonny Magnusson, för ett mycket intressant föredrag om Öresund. De
närvarande får bland annat veta att Öresund är ett mycket artrikt hav som genomgått en remarkabel
återhämtning sedan 1980 talet. En faktor som gör Öresund så speciellt är att det består av två
vattenmassor dels vatten från Östersjön dels från Atlanten och att dessa vattenmassor finns i två
skikt som inte blandar sig. Avslutningsvis intas gott fika med kaffebröd från Fahlmans.
Helsingborg 190321

Tom Svensson, stämmosekreterare
Justeras
Jonny Magnusson

Richard Nilsson

Sven Gustavi, ordförande

Naturskyddsföreningen i Helsingborg
Dagordning vid kretsstämman den 21 mars 2019
Tid:
Plats:

kl 19.00
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

Godkännande av dagordningen.

4

Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.

5

Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

6

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser.
Föredragande: Tom Svensson, Leif Olsson.
Berättelserna läggs till handlingarna.

7

Revisorernas berättelse. Föredragande: revisor eller Leif Olsson.

8

Fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse.
Beslut om överföring av 2018 års resultat till 2019.
Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

9

Presentation och fastställande av verksamhetsplan.
Föredragande: Tom Svensson.

10

Ärenden i Hervid Vallins minnesfond:
•
•
•

Revisorernas berättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
Val av en ledamot för en mandatperiod på ett 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 en suppleant. Föredragande: Valberedningen.

15

Val av ledamöter till valberedningen.

16

Information om länsstämma och rikskonferens:
•
•

Länsstämma: Höör, 4 maj.
Rikskonferens: Kristianstad, 10–12 maj.

17

Övriga frågor.

18

Avtackning av föregående års förvaltning och avgående styrelsemedlemmar.

19

Årsmötet avslutas.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Helsingborg får härmed avge Redogörelse för föreningens
verksamhet under år 2018 (åttiosjunde 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, Gunnel Jansson, Annika Jonasson, 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, Sven Gustavi.
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. Gunnel och Martin var ombud vid NF-Skånes länsstämma 28 april i Falsterbo.
Sven, Karin och Ann deltog i NF:s riksstämma i Uppsala16-17 juni. Karin har deltagit vid
kretsrådsmöte 4 mars i Lund.
Antalet medlemmar 2018 var 1745 varav familjemedlemmar 745 och hedersmedlemmar 1.
Medlemsavgiften för enskild person har varit 295 kr och för en hel familj 365 kr.
Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, varav ett hölls i Karins bostad och resterande 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 med vanlig post till ett 20-tal aktiva medlemmar. Båda programmen har varit
tillgängliga på föreningens hemsida, där Henrik Wilhelmsson varit webbredaktör.
Styrelsen har indelats i följande arbetsgrupper
-

Naturvårdsgruppen med Martin som ansvarig
Miljögruppen med Karin som ansvarig
Klimatgruppen med Sven som ansvarig
Havs/vattengruppen med Tom som ansvarig
Trädgårdsgruppen med Christel som ansvarig

Föredrag med bildvisningar samt utfärder:
-

-

20 januari – Med sikte på örnar, utflykt (inställd pga plötsligt förhinder för ledaren)
10 februari – Fågelutflykt till Råån
26 februari – A plastic ocean, dokumentärfilm med panelsamtal på biografen Röda kvarn
(samarbete med naturskyddsföreningarna i Ängelholm och Söderåsen samt Ängelholms
kommun)
27 februari. Samma som 26 februari men utan panelsamtal
7 mars – De fantastiska insekterna, föredrag på Stadsbiblioteket
21 mars – Skörda regnvatten, föredrag på Maria församlingshem (samarbete med
Helsingborgs trädgårdsförening)
27 mars – Årsstämma
14 april – Klädbytardag, Stadsbiblioteket

-

-

12 maj - Naturvandring vid Klöva hallar, utflykt
17 juni – De vilda blommornas dag, blomstervandring i Ättekulla naturreservat (samarbete
med Svenska Botaniska Föreningen)
4 augusti – Ängens dag, slåtter på Esket/Råå med barnaktiviteter (samarbete med Råå
biblioteks vänner och Helsingborgs Stadsbyggnadsförvaltning)
1 september – Svamputflykt, inställd pga årets torka med svampbrist som följd (samarbete
med Sveriges mykologiska förening och naturskyddsföreningen i Kullabygden)
8 september – Fågelutflykt till Utvälinge
22-23 september – Svamprådgivning i samband med den traditionella skördefesten på
Brunnby boställe med läckra och lömska svampar i fokus (samarbete med
naturskyddsföreningen i Kullabygden)
25 september – Visning av NSR:s återvinningscentral i Helsingborg, rundvandring samt
filmförevisning
1 – 7 oktober – Miljövänliga veckan med deltagande i olika aktiviteter
3 november – Atlantfåglar på drift, utflykt. Inställd pga ogynnsamma vindar
22 november Elbilen i fokus, föredrag på Stadsbiblioteket

Föreningen är medlem i en vänförening för att rädda Hörjelgården
Floragruppen, för vilken Jan-Erik är ansvarig har 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 följande sammanhang
-

Debatt gällande Landborgsgaraget
Namninsamling mot Landborgsgaraget tillsammans med Jordens vänner.
Genom Christel framställt en folder med temat att gynna pollinerande insekter. Foldern har
delats ut vid flera av Föreningens aktiviteter
Jan-Erik och Sven vid en av Helsingborgs stad anordnad diskussion om biologiskt mångfald
Karin vid ett vattenseminarium arrangerat av Vegeåns vattendragsförbund 1 mars
Ann och Karin vid upptakten till årets Handla miljövänligt i Eskilstuna/Retuna 17-18 mars
Ann och Karin vid Kemikalienätverkets möte 22 april i Malmö
Sven vid elbilsrally Helsingborg - Halmstad – Varberg 25-26 maj
6 juni Nationaldagen på Fredriksdal. Stånd med visning av insektshotell med möjligheter för
barn att bygga egna hotell
Stora trädgårdsfesten på Sofiero 25-26 augusti. Stånd med temat att gynna pollinerande
insekter i trädgårdsmiljö
Karin vid träff på Alnarp gällande odling av ekologiska bönor
Christel vid ett evenemang 19 juni på bostadsområdet Fredriksdal med temat Planteringar
utan gränser
Karin och Ann vid upptaktsmötet till årets Handla miljövänligt i Skåne i Lund 25 augusti
Klimatmanifestation på Stortorget 30 november med anförande av Sven.

I 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 kommun skapa ett naturreservat.
Föreningen har avgivit yttranden/synpunkter i följande ämnen:
-

-

-

Den planerade exploateringen av Mejeritomten
Synpunkter till Riks angående satsningen på spridande av kunskap om vilda bin och förslag till
binas gynnande
Överklagande av Helsingborgs stads beslut att riva Rosenträdgården jämte efterföljande
överklagande av länsstyrelsens beslut att Föreningen ej har talerätt angående beslutet att
riva Rosenträdgården (Landborgsgaraget)
Överklagande av länsstyrelsens beslut i ärende gällande Kemiras transport och lagring av
kemikalier i Helsingborg
Synpunkter för bevarande av Raggarv vid Råå skjutbana
Synpunkter på planerad utökad verksamhet hos Välinge Innovation Sweden AB med fabrik i
Viken
Till Helsingborgs stad med synpunkter i anledning av byggande av en båthall i Råå där vi
inlett ett konstruktivt meningsutbyte om hanteringen av giftigt avfall (etylenglykol) med
representanter för den lokala småbåtsföreningen
Till Riks med förfrågan angående ev. kontakt med kommunens politiker med frågeställningar
i anledning av valet

Insändare
-

Till HD/Sydsvenska Dagbladet i klimatfrågan
Till HD/Sydsvenskan angående Landborgsgaraget
Till HD angående den omfattande trädfällningen vid Vasatorpsvägen
Till HD angående Miljövänliga veckan
Till HD med synpunkter i anledning av byggande av en båthall i Råå

Helsingborg i februari 2019

Sven Gustavi, ordförande

Tom Svensson, sekreterare

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG
VERKSAMHETSPLAN 2019
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

