1

2016-01-11

Verksamhetsberättelse för Vattenrikets Vänner år 2015
Stadgar, funktionärer och medlemmar
Vid årsmötet 2015-03-03 omvaldes ordföranden för ytterligare ett år. Två ledamöter avböjde
återval varför styrelsen erhöll två nya ledamöter. Övriga funktionärer omvaldes. Stadgar
enligt bilaga utan förändringar.
Styrelsens sammansättning 2015
Torsten Jeppsson,
Eva Lundius
Ulf Oscarsson
Evert Valfridsson
Greger Fredlund
Adrian Tollgren
Sara Widesjö
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Vid konstituerande möte i anslutning till startmötet utsåg styrelsen inom sig Eva Lundius till
vice ordförande, Sara Widesjö till sekreterare och Ulf Oscarsson till kassör. Att teckna
föreningen i ekonomiska sammanhang utsågs kassör och ordförande var för sig.
Revisorer
Till revisorer för 2015 omvaldes Kerstin Hjelm och Jan Lindelöf. Ing-Britt Pettersson-Nyholm
och Jan Seebass omvaldes till revisorssuppleanter.
Valberedning
Årsmötet utsåg Rolf Karlsson, sammankallande, samt Jan-Åke Carlsson och Arne Halling
till valberedning.
Sammanträden
Styrelsen har haft tio sammanträden under år 2015. 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 var 232 vid årets början och minskade något till 225 vid
verksamhetsårets slut. Styrelsen har funnit gott gensvar och intresse för Vattenrikets Vänner.
Särskilda insatser för information och medlemsrekrytering har genomförts under ett flertal
helger i samband med Vattenrikets olika arrangemang på naturum. Styrelsen har dessutom i
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samband med utbildningen av biosfärsambassadörer och genomförande av olika aktiviteter
arbetat med rekrytering av nya medlemmar. .

Verksamhet
Styrelsen har under året tagit fram planer för genomförande av följande verksamheter:
Föredraget ” Skåne – ett landskap i förändring” av fotografen Sven Persson; besök på den
så kallade Drottningklubben, öppethållande av borgruinen Lillöhus under söndagar i maj,
juni, juli och augusti, en fortsättning på fjolårets arrangemang; deltagande i kommunens
bokfestival 5 september; studiebesök på biodlarnas slungningsverksamhet i Degeberga den
5 september; deltagande i Vattenrikets 10-årsjubileum som biosfärområde den 12
september; vandring vid Forsakar till den nybyggda plattformen där samt föredrag av Jimmy
Juhlin Alftberg, författare till boken ”Undsättningen – det danska fälttåget till Kristianstad
1678.
Skåne – ett landskap i förändring
Söndagen den 8 februari samlades ett stort antal medlemmar på naturum för ett föredrag om
vårt Skåne. Fotograf Sven Persson hade genomfört ett projekt där en fotoserie från 1950talet av det skånska landskapet jämfördes med bilder från samma platser i nutid.
Förändringarna var ofta mycket drastiska. Vi kunde på ett utmärkt sätt följa hur utveckling av
samhällen och förbuskning i naturen starkt påverkat landskapsbilden i Skåne.
Lillöhus
Styrelsen beslöt, utgående från goda erfarenheter av fjolårets projekt, att även detta år
genomföra ett öppethållande på söndagar av borgruinen på Lillö. Våra medlemmar och
biosfärambassadörerna svarade i gott antal upp på förfrågan om att medverka. Således
kunde vi ge sammanlagt 827 besökare tillträde till de inre delarna av borgen. Vi uppfattade
att vår närvaro upplevdes mycket positivt av besökarna. Planer finns därför att fortsätta
verksamheten kommande år och att utöka tiden per söndag något samt att ha öppet även
alla söndagar i augusti.
Besök på Drottningklubben
Kvällen den 20 maj besökte ca 20 medlemmar Drottningklubben ute på Lingenäset. Vi fick
ingående beskrivningar hur man tar fram nya drottningar och varför byte av drottning i
bisamhällen bör göras relativt ofta. Praktisk visning av bisamhällena genomfördes också.
Massor av frågor ställdes och besvarades med stor sakkunskap av klubbens medlemmar.
Inspiration till besök på biodlarnas honungsslungning var ett resultat av kvällen.
Bokfestivalen den 5 september
Vattenrikets vänner deltog även i år med ett bokbord under bokfestivalen. Med föreningens
”strandflagga” på plats vid bordet fick vi kontakt med ett stort antal förbipasserande. Ett antal
av naturums produktblad delades ut Tyvärr stördes dagen av mycket täta regnskurar.
Honungsslungning i Degeberga
På grund av alltför få anmälda deltagare måste tyvärr detta projekt inställas.
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Biosfärområdets tioårsjubileum
Vid jubileet den 12 september medverkade vi, liksom andra föreningar, med ett
informationsbord på naturum. Styrelsen bidrog också med 10 000 kr till genomförandet av
inslag på jubileumsdagen.
Besök på Forsakar
Tyvärr måste också detta projekt ställas in på grund av alltför få anmälda.

Föredrag söndagen den 22 november
Jimmy Juhlin Alftbergs föredrag om den egna boken ”Undsättningen – det danska fälttåget
till Kristianstad 1678” lockade ett tiotal medlemmar den kulna söndagen 22 november. Vi fick
emellertid en mycket fin genomgång av det valhänta danska försöket undsätta de trupper
som några månader var totalt instängda tillsammans med stadens befolkning i fästningen.

Övriga aktiviteter
Styrelsen har också under året medverkat i de två ambassadörsutbildningar som Vattenriket
anordnat, deltagit i en andra uppföljning av biosfärområdets samverkan med närsamhället
genomförd av Stockholms universitet, sammanträden med Samrådsgruppen för
biosfärområdet, forskningskonferensen Biosfär samt återträffar med ambassadörerna.
Information till två rotaryklubbar och en pensionärsförening om föreningens verksamhet i
Vattenriket har också getts i föredragsform av styrelsemedlemmar.
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