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Verksamhetsberättelse för Vattenrikets Vänner år 2012
Startmöte
Den ideella föreningen Vattenrikets Vänner bildades vid ett möte måndagen den 16 april
2012 på naturum. Till mötet inbjöds allmänheten via annons i Kristianstadsbladet.
Information till allmänheten om intentionerna med föreningen hade också givits via inslag i
massmedia via press och Radio Kristianstad. Initiativtagare till föreningens bildande var
Eva Lundius, Ulf Oscarsson och Torsten Jeppsson.
Till startmötet kom ca 35 personer. Initiativtagarna redogjorde för bakgrunden till förslaget
att bilda föreningen och ett förslag till dagordning och föreningsstadgar presenterades. De
närvarande uttalade sig positiva till att föreningen bildades vid detta startmöte. Det fortsatta
mötet arbetade i enlighet med vad som är kutym i årsmötessammanhang för ideella
föreningar.

Stadgar, ledamöter i styrelse, revisorer och valberedning
Startmötet fastställde föreningens stadgar enligt bifogad bilaga.
Styrelsens sammansättning
Torsten Jeppsson,
Eva Lundius
Ulf Oscarsson
Evert Valfridsson
Greger Fredlund
Arne Halling
Ulla Mårtensson

ordförande vald på 1 år
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Vid konstituerande möte i anslutning till startmötet utsåg styrelsen inom sig Arne Halling till
vice ordförande, Eva Lundius till sekreterare och Ulf Oscarsson till kassör. Att teckna
föreningen i ekonomiska sammanhang utsågs kassör och ordförande var för sig.
Revisorer
Tillrevisor utsåg startmötet Kerstin Hjelm samt erbjöds Kristianstads kommun utse en
revisor. Nils Valdemarsson och Jan Seebass utsågs till revisorssuppleanter.
Valberedning
Startmötet uppdrog åt den nyvalda styrelsen att utgöra valberedning till första årsmötet.

Sammanträden
Styrelsen har haft fem sammanträden under år 2012, förlagda till naturum i princip första
måndagen varannan månad kl 16.00. Vid styrelsesammanträdena har huvudsakligen
föreningens verksamheter diskuterats. Samarbetet med Vattenrikets personal har också
följts upp. Arbetet med upplysning om den nya föreningen och rekrytering av medlemmar har
varit viktiga diskussionspunkter.
Medlemmar
Startmötet fastställde årsavgiften till 100 kronor för enskild person, för studerande 50 kronor
och för företag, föreningar och andra sammanslutningar 500 kr. Under 2012 har föreningen
samlat ca 80 medlemmar.
Verksamhet
Styrelsen har tillställt Kristianstads kommun en skrivelse med anhållan om godkännande av
föreningens namn ”Vattenrikets Vänner”. Beteckningen ”Vattenriket” är förbehållet
Kristianstads kommun att använda. Samtidigt anhöll styrelsen att kommunen skulle utse en
av föreningens revisorer.
Strax före midsommar erhölls besked om föreningens tillstånd att använda beteckningen
”Vattenriket” i sitt namn, men kommunen har ej utnyttjat möjligheten utse en revisor.
Då namnfrågan var klar kunde styrelsen hos Skatteverket erhålla organisationsnummer och
beteckning ” ideell förening”. Därefter var det möjligt få bankgiro och bankkonto. Styrelsen
har valt att samverka med SE-banken i dessa avseenden.
Styrelsen har via kontakter med föreningarna ”Vähusens Vänner” och ”Gamla Kristianstad”
fått ett ekonomiskt tillskott om 10 000kr att använda i vår medverkan till Vattenrikets
utarbetande av en ny film till Opteryxen på naturum.
För att öka kännedomen om vår nya förening har styrelsen medverkat vid naturums program
”Musik i redet” och då kunnat informera publiken om Vattenrikets Vänner. Så har också skett
vid andra föredrag på naturum. Vid höstens ”Bokfestival” i kommunen hade föreningen ett
bokbord, där naturums materal lämnades ut samtidigt som information om föreningen och
dess verksamhet delgavs intresserade.
Styrelsen har medverkat vid Vattenrikets konferens med Biosfärambassadörerna från Biosfär
Vänerskärgården och Blekinge Arkipelag. Detta har senare följts upp i möte med Vattenrikets
personal angående genomförande av en utbildning våren 2013 för ambassadörer för
Vattenriket.
Medlemsrekryteringen har fortsatt via personliga besök hos företag samt digitalt utsänt
informationsmaterial till en stor krets presumtiva intressenter i föreningen.
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