
NATURSKYDD o m 15 SFÖRENINGEN I HELSINGBORG 

Protokoll för digital kretsstämma 24 mars 2022 

 

Närvarande på zoom: Christel Kvant, Annika Jonasson, Birgitta Hammar, Widar Narvelo, Ditte 
Hallengren, Klas Nyberg, Göran Jönsson, Dan Palm, Tom Svensson. Martin Almroth var närvarande 
from § 15.  Närvarande som särskilt inbjuden: Cassandra Hallman.  

§ 1 Stämman öppnades av Christel Kvant, som gav instruktioner om den digitala tekniken. Mötet 
förklarades behörigen utlyst. 

§ 2 Till ordförande för stämman valdes Christel Kvant. 

§ 3 Till sekreterare för stämman valdes Tom Svensson. 

§ 4 Till protokolljusterare valdes Annika Jonasson och Ditte Hallengren. 

§ 5 Dagordningen godkändes. 

§ 6 Tom föredrog verksamhetsberättelsen. 

§ 7 Tom föredrog årsredovisningen och Birgitta Hammar föredrog revisionsberättelsen. 

§ 8 Verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 

§ 9 Tom föredrog verksamhetsplanen, som godkändes. 

§ 10 Birgitta föredrog verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för Hervid Vallins 
minnesfond, liksom revisorernas berättelse och fick mötets godkännande av dessa. Christel Kvant och 
Birgitta Hammar valdes på två år till Föreningens ledamöter i fondens styrelse. Christel informerade 
om fondens verksamhet. Fondens medel kommer att användas till en utställning under sommaren på 
Fredriksdal för att verka för och stödja användandet av inhemska växter i våra trädgårdar. Detta helt i 
Hervid Vallins anda. Hervid Vallin hade under uppbyggandet av Fredriksdals trädgårdar just detta 
som tema. 

§ 11 Valberedningen föreslog som ordförande för kretsen för ett år Christel Kvant, som valdes av 
mötet. 

§ 12 Till styrelseledamöter för två år föreslog valberedningen Annika Jonasson, Gunnel Jansson, 
Richard Nilsson, Tobias Olofsson, Ditte Hallengren och Rickard Jansson. Rickard Jansson valdes 
genom nyval och övriga genom omval av stämman i enlighet med valberedningens förslag. I styrelsen 
ingår dessutom Martin Almroth, Mikael Fahlman, Birgitta Hammar, Karin Nilsson Jungermann, Vidar 
Narvelo och Tom Svensson. 

§ 13 Till revisorer omvaldes Leif Olsson och Julia Sandberg samt som suppleant Lars Bertil Nilsson. 

§ 14 Till valberedning omvaldes Stina Bertilsson Vuksan och Klas Nyberg. 

§ 15 Martin Almroth informerade om länsstämman som hålls 9 april i Tomelilla. Martin informerade 
om en stor Öresundsmanifestation 5 juni mot utfyllnaden av Lynetteholmen i Köpenhamn.  

§ 16 Under punkten övrigt släpptes ordet fritt och många värdefulla synpunkter framfördes. Fråga 
väcktes hur Föreningen skall verka för att miljöfrågor skall hamna på agendan vid höstens val. 



Christel informerade om det material som Riks utarbetat till hjälp för de lokala kretsarna för att få 
partierna att engagera sig i miljöfrågor, ta upp frågorna inför valet samt förmå dem att redovisa  sin 
inställning i olika miljöfrågor. Cassandra Hallman berättade att hon sedan några veckor är 
projektkoordinator för Världens längsta blomsteräng. Cassandra är anställd på Riksföreningens kansli 
men bor i Östra Ljungby och kommer bedriva sin verksamhet på plats i Skåne. Hon avser att 
medverka vid de olika kretsarnas årsstämmor samt även medverka vid länsstämman. Hon kommer 
att ha en hemsida, bidra med kunskap samt delta vid utbildningar. Syftet är att hitta lämpliga vägar 
för att skapa blomsterängar. I första hand är kommunala vägar aktuella men alla outnyttjade miljöer 
kan användas, inte endast vägkanter. Arbetet kommer att bestå av att hitta lämpliga vägar/miljöer 
samt information om skötsel av dessa. Tanken är att använda lokalt växtmaterial. Mötesdeltagarna 
bereds tillfälle att ställa frågor till Cassandra. Christel Kvant tackar Cassandra för hennes medverkan 
vid stämman. 

§ 17 Christel förklarade stämman avslutad och tackade alla för visat intresse. 

 

Vid protokollet 

 

Tom Svensson, sekreterare                                  Christel Kvant, ordförande 

Justeras 

 

Ditte Hallengren                                                      Annika Jonasson 

 


