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Verksamhetsberättelse för Vattenrikets Vänner år 2016
Stadgar, funktionärer och medlemmar
Vid årsmötet 2016-02-23 valdes Ulf Oscarsson till ordföranden för ett år. Två ledamöter
avböjde återval varför styrelsen erhöll två nya ledamöter. Övriga funktionärer omvaldes.
Stadgar enligt bilaga utan förändringar.
Styrelsens sammansättning 2016
Ulf Oscarsson
Susanne Bergman
Stig Svensén
Evert Valfridsson
Greger Fredlund
Adrian Tollgren
Sara Widesjö

ordförande vald på 1 år
nyval vald t o m 2017
nyval vald t o m 2017
omval t o m 2016
omval t o m 2016
omval t o m 2017
omval t o m 2016

Vid konstituerande möte 2016-03-14 utsåg styrelsen inom sig Susanne Bergman till vice
ordförande, Sara Widesjö till sekreterare, Greger Fredlund till kassör och Adrian Tollgren till
web-ansvarig. Att teckna föreningen i ekonomiska sammanhang utsågs kassör och
ordförande var för sig.
Revisorer
Till revisorer för 2016 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 nio sammanträden under verksamhetsperioden. 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 har varit stigande under året och uppgick vid verksamhetsårets slut till
192. Styrelsen har funnit gott gensvar och intresse för Vattenrikets Vänner. Särskilda
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insatser för information och medlemsrekrytering har genomförts under ett flertal helger i
samband med Vattenrikets olika arrangemang på naturum. Styrelsen har dessutom i
samband med utbildningen av biosfärsambassadörer och genomförande av olika aktiviteter
arbetat med rekrytering av nya medlemmar. .

Ekonomi
Föreningen har under året givit bidrag till projekt på naturum enligt följande:
biosfärlägret i juni månad där föreningen svarade för en av tio dagar; uppförande av
ett Bihotell; utsmyckning av besöksplats Herkules vilken är renoverad; möjliggöra
pedagogiska insatser för klasser i grundskolan genom bl a besök på naturum.
I juni månad eröll föreningen en gåva om 50.000 kronor från Absolut Company inom
Pernod Ricard koncernen.

Verksamhet
Styrelsen har under året tagit fram planer för genomförande av följande verksamheter:
Föredraget ”Hur länge arbetar bina gratis?” av fil dr Anna Persson; öppethållande av
borgruinen Lillöhus under söndagar i maj, juni, juli och augusti samt tredje söndagen i
advent; deltagande i kommunens bokfestival 5 september;

Hur länge arbetar bina gratis?
I anslutning till årsmötet den 23 februari höll fil dr Anna Persson ett synnerligen intressant
föredrag, inom ramen för ekosystemtjänster, som belyste människans beroende av och
påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Lillöhus
Styrelsen beslöt att även detta år genomföra ett öppethållande på söndagar i månaderna maj
till och med augusti av borgruinen på Lillö. Jämfört med tidigare år utökades tidsperioden till
hela augusti samt öppethållandet med en halv timma; 1130-1500. Våra medlemmar och
biosfärambassadörerna svarade i gott antal upp på förfrågan om att medverka. Således
kunde vi ge sammanlagt 1.204 besökare, en ökning med ca 30% jämfört med föregående år,
tillträde till de inre delarna av borgen. Vi uppfattade att vår närvaro upplevdes mycket positivt
av besökarna. En nyhet för året var att göra ett försök att hålla borgruinen öppen även
vintertid. Tredje söndagen i advent hölls därför borgen öppen ett par timmar mitt på dagen.
Försöket slog under rådande väderomständigheter väl ut. Ett trettiotal intresserade besökare
kunde registreras. De bjöds bl a på kaffe, pepparkakor och julgodis.
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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 antal förbipasserande. Ett antal av
naturums produktblad delades ut.

Övriga aktiviteter
Styrelsen har också under året medverkat i den ambassadörsutbildning som Vattenriket
anordnat, sammanträden med Samrådsgruppen för biosfärområdet, forskningskonferensen
Biosfär samt återträffar med ambassadörerna.
Kristianstad dag som ovan
Styrelsen för Vattenrikets vänner

