
Naturskyddsföreningen i Helsingborg 

Protokoll för digital kretsstämma 29 mars 2021. 

 

Närvarande på Zoom: Martin Almroth, Christel Kvant, Annika Jonasson, Birgitta 
Hammar, Gunnel Jansson, Tobias Olofsson, Widar Narvelo, Ditte Hallengren, 
Jan-Erik Hederås, Klas Nyberg, Göran Jönsson, Jörgen Holm, Gunnel Holm.  

§ 1  Stämman öppnades av Martin A som gav instruktioner om den digitala 
tekniken, som också kommunicerats före mötet. Mötet förklarades behörigen 
utlyst.  

§ 2  Till ordförande för stämman valdes Martin Almroth. 

§ 3  Till sekreterare för stämman valdes Christel Kvant. 

§ 4  Till protokolljusterare valdes Gunnel Holm och Jan-Erik Hederås, jämte 
stämmans ordförande. 

§ 5  Dagordningen godkändes. 

§ 6  Martin föredrog verksamhetsberättelsen. 

§ 7  Birgitta Hammar föredrog årsredovisningen och revisionsberättelsen. 

§ 8  Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse godkändes och styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning. 

§ 9  Christel föredrog verksamhetsplanen, som godkändes. 

§ 10 Birgitta föredrog verksamhetsberättelse och årsredovisningen för Hervid 
Vallins minnesfond, liksom revisorernas berättelse, och fick mötets 
godkännande av dessa. Christel och Birgitta är som kretsordförande respektive 
kassör representanter för SNF Helsingborg i fondens styrelse. 

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



§ 12 Till styrelseledamöter för två år föreslog valberedningen valdes Martin 
Almroth, Mikael Fahlman, Karin Nilsson-Jungermann, Tom Svensson, Birgitta 
Hammar, som samtliga omvaldes för två år, samt, nyval Widar Narvelo. Sven 
Gustavi har avsagt sig sin plats som ledamot. 

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

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

§ 15 Martin Almroth informerade om länsstämman, som hålls digitalt den 20 
april och riksstämman, även den digital, under dagarna 26 maj till 2 juni. Bland 
annat ska fördelning av resurserna mellan Stockholm och övriga landet 
diskuteras. Representanter för varje krets måste utses och anmälas i april. 

I Skåne-Blekinge-regionen har den fast anställde kanslisten Magnus Billqvist 
fått sin tjänst finansierad av riks till 100 procent mot tidigare 75 procent. 
Projekt i fokus är bland annat Invasiva arter, Hjälp bina, Kronhjortsprojektet, 
Baljväxter och Handla miljövänligt. Regionen har också fått bidrag för projektet 
Hitta ut, som drivs tillsammans med Orienteringsförbundet. 

§ 16 Under punkten övrigt släpptes ordet fritt och många värdefulla synpunkter 
framfördes.  

Christel berättade om det gångna verksamhetsårets arbete med att rädda 
skogsdungar från avverkning i kommunen, såsom Tursköpsskogen och Småryd, 
och förklarade att detta kommer att bli en huvudfråga under det kommande 
verksamhetsåret, eftersom det är grundläggande för såväl klimat som biologisk 
mångfald. Göran Jönsson instämde i denna synpunkt och förklarade sig beredd 
att medverka i ett arbete för att skydda våra lokala skogar. Annika Jonasson vill 
också arbeta med frågan men vill utvidga den till att omfatta träden i staden. 
Widar informerade om stadsbyggnadsförvaltningens trädgrupp, som leds av 
stadsträdgårdsmästare Martin Hadmyr, som kan vara en bra kontakt. Widar 
anser det viktigt att titta på alltför omfattande avverkningar av stadens träd. 
Christel ansåg att frågan om inhemska träd bör lyftas. Många av de träd som 
nyplanteras är exoter, som är mindre värdefulla för insekter och fåglar, och 



därför inte främjar den biologiska mångfalden på samma sätt som inhemska 
arter. 

Jörgen Holm framhöll vikten av att aktivera medlemmarna, något som Christel  
förklarade att det finns en strävan att göra med hjälp av bland annat 
arbetsgrupper, något som vi inte kommit någon vart med på grund av 
pandemin. Men Jörgens synpunkt kommer att förvaltas så snart det blir möjligt. 

Tobias Olofsson berättade om hur fyra lastfartyg ständigt ligger på redden 
utanför Råå och går på tomgång dygnet runt och vill att vi gör något åt det. 
Widar tar upp det med Öresundsfonden.  

Widar lyfte rättviseaspekten i tillgång och skötsel av grönområden och framhöll 
hur fina skogspartier i bland annat Mörarp vanvårdas. Widar framhöll också 
vikten av att ge särskilt skydd åt gamla skogar och träd, som utgör en 
överlägsen kolsänka jämfört med unga träd och därmed är viktiga för klimatet. 

§ 17 Mötet avslutades i en anda av att det finns många viktiga saker för 
Naturskyddsföreningen att bevaka och skapa opinion omkring framöver. 
Martin tackade alla för engagerat deltagande. 

 

Vid protokollet 
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