
Dagordning vid kretsstämman 14 juni 2020 för Helsingborgs
naturskyddsförening
Tid:   kl 15.00
Plats: Vallåkra stenkärlsfabriks Kafé Vallåkra

1. Stämman öppnas . Fråga om stämman blivit behörigen utlyst.
2. Val av ordförande för stämman. Förslag :
3. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman.
4. Val av två justeringspersoner för mötet att jämte stämmans ordförande justera

protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser Föredragande : Tom Svensson

och Birgitta Hammar. Berättelserna läggs till handlingarna.
7 Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkningar samt verksamhetsberättelse.

Beslut om överföring av 2019 års resultat till 2020.
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 antal 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: Uppskjutet till någon gång i augusti
Riksstämma: Uppskjuten till någon gång i höst eller troligast till 2021

17.Övriga frågor.
18. Avtackning av föregående års förvaltning.
19. Årsmötet avslutas.
.
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NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG

Styrelsen för Naturskyddsföreningen i Helsingborg får härmed avge Redogörelse för föreningens

verksamhet under år 2019 (åttioåttonde verksamhetsåret)

Styrelseledamöter: ordförande tillika programsekreterare Sven Gustavi, Vice ordförande Christel

Kvant, kassör Birgitta Hammar, sekreterare Tom Svensson samt Martin Almroth, Mikael Fahlman,

Gunnel Jansson, Annika Jonasson, Karin Nilsson Jungermann, Richard Nilsson, Tobias Olofsson, Ann

Piates.

Revisorer: Anette Olsson och Leif Olsson, suppleant Lars Bertil Nilsson

Valberedning: Klas Nyberg och Stina Bertilsson Vuksan.

Föreningen är en lokalförening inom Naturskyddsföreningen i Skåne (NF-Skåne) och en krets inom

Naturskyddsföreningen (NF). Martin har varit föreningens representant i NF Skånes kretsråd med

Mikael som suppleant. Martin var ombud vid NF-Skånes länsstämma 4 maj i Höör. Ann och Karin

deltog i NF:s rikskonferens 10-12 maj i Kristianstad. Ann och Karin har deltagit vid kretsrådsmöte 31

mars i Höör.

Antalet medlemmar 2019 var 1716, varav familjemedlemmar 747 och hedersmedlemmar 1.

Medlemsavgiften för enskild person har varit 295 kr och för hel familj 365 kr.

Föreningen har erhållit återbäring av medlemsavgifter från NF med 22880. Kr.

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden, varav ett hölls i Jan-Erik Hederås bostad och

resterande i Studiefrämjandets lokaler. Leif Olsson har varit Föreningens representant i

Studiefrämjandets styrelse. Föreningens styrelse har planerat årets 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 Jan-Erik Hederås varit webbredaktör.

Styrelsen har delegerat till Jan-Erik Hederås att för styrelsens räkning spara Föreningens dokument

digitalt samt lägga in program, stämmoprotokoll samt vissa skrivelser och insändare på hemsidan.

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

Föredrag och utfärder

- 4 april - Besök på NSR:s återvinningscentral i Helsingborg

- 10 april - Groddjurssafari i Rydebäck

- 13 april – Klädbytardag

- 27 april – Vi letar vårtecken bland blommor o djur i naturreservatet Borgen

- 5 maj – Fågelskådningens dag

- 15 maj – Vilda grannar i trädgården. Habiteum och miljöverkstaden

- 19 maj - Vandring på Örby ängar

- 25 maj – Invigning av naturpunkten Eken i Prinsaskogen i Bruces skog

- 26 maj - Cykeltur till vårfåglar

- 12 juni - Småkrypssafari



- 16 juni - Blomstervandring i Laröd på De vilda blommornas dag

- 3 augusti – Ängens dag. Slåtter på Örby ängar/Esket

- 31 augusti – Svamputflykt

- 8 september – Höstvandring vid Hittarp

- 15 september – Klimatdagen HETTAN arrangerad av Folkuniversitetet

- 14-15 september – Svamputställning Naturum Kullaberg

- 28 september – Utflykt med miljöfartyget Sabella på Öresund

- 5 oktober – Klädbytardag

- 9 oktober – Samtal om klimatet

- 12 oktober – Deltagande vid utställningen The Thin Line, uppmärksammande av

utrotningshotade arter.

- 13 november – Om svensk dagfjärilsinventering. Föredrag. (Inställt pga akut sjukdom hos

föredragshållaren).

Föreningen är medlem i en vänförening för att rädda Hörjelgården

Föreningen förvaltar Hervid Vallins minnesfond. Fonden har vid styrelsemöte beviljat medel till två

projekt.

Floragruppen, för vilken Jan-Erik Hederås är ansvarig, har inventerat kärlväxter samt floraväktat

rödlistade arter. Resultaten redovisas till Artportalen

Christel och Tobias har på olika sätt/sammanhang verkat för spridning av information angående de

vilda pollinerarnas betydelse i naturen. På temat ”Blommor och binkollen” har flygblad spridits och

en facebooksida har skapats. Christel har hållit föredrag för SSPPG , Sveriges Publika Parker och

Trädgårdar, vid ett seminarium 29 november i Stockholm. Tobias har skrivit en remiss för SSPPG:s

räkning angående bihållningen. Tobias har också framträtt i lokal-tv för att informera om betydelsen

av att släppa fram blommor i gräsmattan för pollinerarnas skull

Föreningen har knutit två natursnokar (Anette Lostrup och Jeanette J. Bom) till sig. Dessa kommer att

påbörja sitt arbete 2020.

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.

Till föreningen har knutits en trainee, Louise Liljeqvist, som kommer att arbeta med åtgärder för att

hjälpa Föreningen att använda sociala medier för att informera om vår verksamhet samt motta

synpunkter från medlemmarna.

Föreningen har medverkat i följande sammanhang

- Vägkantsseminarium 30 mars i Lund.

- Föreningen har i flera olika sammanhang under temat Mera liv i täppan framhållit de vilda

växternas betydelse för insektslivet i trädgården.

- Vårlust på Fredriksdal 19 maj med temat att gynna pollinerare i trädgårdarna. Samma dag

Öppen trädgård hos Christel med information om samma tema i samarbete med

Trädgårdsföreningens trädgårdsrunda.

- Stora trädgårdsfesten 23-25 augusti på Sofiero i samarbete med Trädgårdsföreningen med

temat att gynna pollinerande insekter.



- Förra årets folder med temat att gynna pollinerande insekter har tryckts upp i 3000 ex. och

delats ut i olika sammanhang under året.

- Medverkan vid miljövänliga veckan (vecka 40) med mottot Fixa grejen.

- Ombesörjt inbjudan till samtliga medlemmar att under hösten delta i föredragsserien om

klimatet på Dunkers kulturhus.

- Deltagande i ett HUT möte 10 september där man presenterade var regnvattnet tar vägen.

Presentationen skedde i samarbete med länsstyrelsen. Guidad tur till bl.a. Maria Park,

Filborna skogspark och Långeberga.

- Deltagande 26 september i arrangemanget Vatten som naturresurs.

- Medverkan av representant för Föreningen i panelen vid Klimatdagen HETTAN 15 november.

- Klimatmanifestationer i samarbete med andra föreningar Helsingborg vid flera tillfällen, där

även företrädare för Föreningen talat.

I Gluggstorp äger Föreningen två områden, Gluggstorp 5:21 (i Helsingborgs kommun) och Gluggstorp

2:21 (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

- Till Råå Hamnförening angående återvinning av köldskyddsmedel mm.

- Information till miljönämnden ang. miljöproblem vid båtuppställningsplatsen i Råå

småbåtshamn.

- Miljöprövning för serviceanläggningar och infrastruktur för Kemira Kemi AB.

- Till företaget EasyMining:s tilltänkta verksamhet för återvinning av fosfor ur avloppsslam på

industriområdet IPOS på gamla Kemiras tomt i Helsingborg.

Insändare

- Till HD/Sydsvenska Dagbladet angående det nya förslaget till ombyggnad av Stadsparken

- Till HD/Sydsvenska Dagbladet ang. försäljningen av Öresundskraft.

- Till HD/Sydsvenskan gällande klädbytardagarna under våren resp. hösten.

Helsingborg i februari 2020

Sven Gustavi, ordförande Tom Svensson, sekreterare



NATURSKYDDSFÖRENINGEN I HELSINGBORG

VERKSAMHETSPLAN 2020

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

-klimataktiviteter

-klädbytesdagar

-levande trädgård

-studiebesök ekologisk odling/lantbruk

-svamprådgivning åt allmänheten

-trafikfrågor

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

-samarbeta med Studiefrämjandet


