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Verksamhetsberättelse för Vattenrikets Vänner år 2013
Stadgar, funktionärer och medlemmar
Vid årsmötet 2013-02-25 fick styrelsen som haft uppdraget 2012 förnyat förtroende med
omval av ordföranden och en ny tvåårsperiod för tre ledamöters vars mandat utlöpt. Även
övriga funktionärer omvaldes. Stadgar enligt bilaga.

Styrelsens sammansättning 2013
Torsten Jeppsson,
ordförande vald på 1 år
Eva Lundius
ledamot vald t o m 2013
Ulf Oscarsson
”
” ” ” ”
Evert Valfridsson
”
” ” ” ”
Greger Fredlund
”
” ” ” 2014
Arne Halling
”
” ” ” ”
Ulla Mårtensson
”
”
” ” ”
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
Till revisor för 2013 omvaldes Kerstin Hjelm samt nyvaldes Jan Lindelöf då Kristianstads
kommun valt att inte ta sin revisorsplats i anspråk. Nils Valdemarsson och Jan Seebass
utsågs till revisorssuppleanter.
Valberedning
Årsmötet utsåg Rolf Karlsson, sammankallande, samt Jan-Åke Carlsson och Ingemo
Fältman till valberedning.
Sammanträden
Styrelsen har haft tio sammanträden under år 2013. Vid styrelsesammanträdena har
utvecklingen av föreningens verksamheter diskuterats. Samarbetet med Vattenrikets
personal har också följts upp och fördjupats. Arbetet med upplysning om föreningen och
rekrytering av medlemmar har varit viktiga diskussionspunkter.
Medlemmar
Antalet medlemmar ha ökat från 80 vid årets början till 182 vid verksamhetsårets slut.
Styrelsen har funnit stort gensvar och intresse för Vattenrikets Vänner. Särskilda insatser för
medlemsrekrytering har genomförts under ett flertal helger i samband med Vattenrikets olika
arrangemang på naturum. Styrelsen har dessutom i samband med utbildningen av
biosfärsambassadörer haft goda möjligheter rekrytera nya medlemmar. Vattenrikets tidigare

och första chef tillika dess primus motor Sven Erik Magnusson avgick under hösten med
pension. I samband därmed utsåg styrelsen honom till hedersmedlem i föreningen.

Verksamhet
Ny Opteryx-film
Styrelsen har under året kontaktat ett flertal andra organisationer för att få till stånd ett så
stort ekonomiskt stöd som möjligt för biosfärområdets projekt med en ny film i Opteryxen på
naturum. Således har utöver föreningen Gamla Kristianstad även Vähusens Vänner och
Lions i Åhus lämnat bidrag. Gamla Kristianstad och Vähusens Vänner bidrog med vardera
10 000 kr, Lions i Åhus med 25 000 kr och vi själva med 10 000 kr. Totalt har vi således
kunnat överlämna bidrag med 55 000 kr till filmprojektets genomförande. I december månad
inbjöds vi till naturum för en specialvisning av den nya filmen. Både visningen och
överlämnande av penningbidrag uppmärksammades medialt.
Biosfärsambassadörer
Vattenrikets personal har startat ett projekt med utbildning av så kallade
biosfärsambassadörer. Styrelsen inbjöds tidigt att medverka i detta projekt. Hela styrelsen
har genomgått utbildningen. Dessutom har ett flertal av styrelsens ledamöter aktivt deltagit i
genomförandet av vissa utbildningssteg. På detta sätt har en utbildning av ca 30
biosfärambassadörer kunnat genomföras under våren och lika många i en ny kurs under
hösten.
Under hösten deltog styrelsen i en återträff med ambassadörer vid Nyehusen. Uppgiften där
var att under ett par timmar rensa ett område på tallplantor för att stimulera återväxt av
områdets unika växter som sandnejlika och purpurknipprot. Det mest intressanta var
emellertid att höra Vattenrikets nya chef, Carina Wettemark, berätta initierat, intressant och
åskådligt om detta sandområdes speciella karaktär.
Ordföranden deltog på uppdrag av Vattenriket i en konferens på Biosfär Vänerskärgården,
Kinnekulle, rubricerad: Biosfärambassadörer – En resurs för Biosfärområden den 17 sept.
Konferensen diskuterade hur ambassadörerna genom frivilliginsatser kan bidra till kännedom
om och utveckling av biosfärområdenas verksamhet.
Tranbussen
Den 7 april genomfördes bussresan till Pulken för transtudier. Ett 20-tal medlemmar deltog.
Först gjordes ett uppehåll hos Nordströms i Viby, där vi kunde konstatera att två storkbon var
bebodda och att dess invånare gärna lät sig beskådas. Pulken hade haft några tusental
gästande tranor redan och Evert V kunde snabbt konstatera att ca 1100 tranor gladde oss
med sin närvaro. Den starka vinden medförde att merparten tranor höll till på marken.
Slaget vid Helge å
Ett fyrtiotal intresserade, de flesta medlemmar, kom till Åsum den 28 april för att , under
gediget kunnig guidning av Bertil Helgesson, få veta det mesta om vikingasjöslaget på 1000talets Hammarsjö utanför Åsum. Här kan drabbningen mellan tre skandinaviska
vikingakungars flottor ha ägt rum. En spännande eftermiddag, som dessutom gav goda
möjligheter diskutera var strandlinjen på sjön/ån kan ha varit belägen under olika epoker!
Bokens dag – Tivolivandring
Lördagen den 7 september innehöll två aktiviteter för oss. Ett par medlemmar deltog i
Bokens Dag med bokbord på V:a Storgatan. För dagen utrustade med nyinköpt sk

strandflagga med vår logga och försedda med Vattenrikesmaterial att försälja och
Vattenrikets Vänners infomaterial att fördela, deltog de med liv och lust i det som alltid stora
folkflödet på gatorna denna dag. Försäljningsresultatet var magert, men infoeffekten desto
större!
Ca 15 personer kom till den Tivolivandring föreningen anordnade på em samma dag. Under
stadsträgårdsmästare Daniel Ottosons och Skogsstyrelsens insektsexpert Gunnar Isakssons
kunniga guidning fick vi veta mycket om olika trädslag i parken och dess samspel och
ömsesidiga beroende av allehanda insekter.
Vad döljs i Helge å?
I samverkan med Kristianstads Sportdykarklubb genomfördes en undersökning av åbotten
mellan broarna vid Finlandshusen söndagen den 22 september. Klubbens dykare arbetade
oförtrutet ett par timmar och ca 70 kristianstadsbor följde till och från verksamheten. Medan
vår strandflagga vajade plockades en gammal cykel upp, vilket ej tillmättes något intresse.
Men ett antal flaskor, ev några från den tidigare bryggeriverksamheten på platsen väckte så
pass stor nyfikenhet att flaskexperten Mårten Björnsson tillkallades. Han konstaterade att en
flaska med säkerhet hade detta ursprung. För Vattenrikets del var dykarens besked om att
han iakttagit en mindre musselbank på åbotten mest intressant. Karin Magntorn gladde sig
särskilt däröver.
Särkild föreläsning
Grundaren av Vattenriket, Sven-Erik Magnusson, avgick med pension 1 oktober. Hans
avskedsföreläsning i september följdes av en mycket stor publik. För att ge ytterligare ett
antal personer möjlighet höra denna intressanta föreläsning anordnades en repris den 17
november på naturum.

Administration
Förändringar
Medlemsavgifter och andra ersättningar till föreningen kan numera erläggas direkt i kassan
på naturum. På naturum finns också en gåvobox, där besökare kan ge ekonomiskt bidrag till
föreningen.
Information och kommunikation
Vattenrikets information skickas direkt till medlemmarna via internet.
Styrelsen

