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Verksamhetsberättelse för Vattenrikets Vänner år 2017
Den ideella föreningen Vattenrikets vänner bildades den 16 april 2012.
Verksamhetsåret 2017 var således det sjätte sedan bildandet. Föreningen har som
ändamål att på olika sätt stödja utveckling och förnyelse av olika projekt i
Biosfärområde Kristianstad Vattenrike och dess naturum.
Stadgar, funktionärer och medlemmar
Vid årsmötet 2017-03-07 omvaldes Ulf Oscarsson till ordföranden för ett år. Vid årsmötet
förättades därutöver stadgeenliga val dels till styrelsen dels ett fyllnadsval.

Styrelsens sammansättning 2017
Ulf Oscarsson
Susanne Bergman
Ing-Britt Pettersson-Nyholm
Evert Valfridsson
Greger Fredlund
Adrian Tollgren
Eva Stål

ordförande vald på 1 år
vald t o m 2017
fyllnadsval t o m 2017
vald t o m 2018
vald t o m 2018
vald t o m 2017
vald t o m 2018

Vid konstituerande möte 2017-03-22 utsåg styrelsen inom sig Susanne Bergman till vice
ordförande, Ing-Britt Pettersson-Nyholm till sekreterare, Greger Fredlund till kassör och
Adrian Tollgren till webb-ansvarig. Att teckna föreningen firma utsågs kassör och ordförande
var för sig.
Revisorer
Till revisorer för 2017 omvaldes Kerstin Hjelm och Jan Lindelöf. Torsten Jeppsson och Jan
Seebass valdes till revisorssuppleanter.
Valberedning
Årsmötet utsåg Rolf Karlsson, sammankallande, samt Jan-Åke Carlsson och Arne Halling
till valberedning.
Sammanträden
Styrelsen har haft sju sammanträden under verksamhetsperioden. Vid
styrelsesammanträdena har utvecklingen av föreningens verksamheter diskuterats.
Samarbetet med Vattenrikets personal har också följts upp och fördjupats. Arbetet med att
informera om föreningen och rekrytering av medlemmar har varit viktiga diskussionspunkter.
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Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid verksamhetsårets slut till 202. Styrelsen har funnit gott
gensvar och intresse för Vattenrikets Vänner. Särskilda insatser för information och
medlemsrekrytering har genomförts i samband med Vattenrikets olika arrangemang på
naturum. I detta sammanhang kan särskilt nämnas att styrelsen medverkat i utbildningen av
biosfärsambassadörer.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Under året har bidrag givits till projekt vid naturum
enligt följande: biosfärläger i juni månad där föreningen svarade för en av dagarna;
restaurering av Kungsfiskaren, pedagogisk verksamhet för elever samt nyanlända
ungdommar.
I naturum finns en Vattenrikets vänners gåvobox där besökarna på naturum kan
bidra till verksamheten i föreningen. Under året har influtit 7229 kronor.
Det torde även förtjänas att nämnas att under de sex verkesamhetsåren – 2012-2017
– har föreningen lämnat bidrag till olika projekt inom Kristianstads vattenrike och
dess naturum verksamhet med sammantaget 121.000 kronor.
Verksamhet
Styrelsen har under året tagit fram planer för genomförande av följande verksamheter:
öppethållande av borgruinen Lillöhus under söndagar i maj – augusti; föreläsning av docent
Anders Ödman; Elfiskevisning i Vramsån 14 maj; Kulturarvsdagen den 10 september;
excursion med föredrag till Skepparslövs skansar 8 oktober; Öppen vinterborg tredje
söndagen i advent.
Lillöhus – ”Öppen borg”
Styrelsen beslöt att även detta år genomföra ett öppethållande på söndagar i månaderna maj
till och med augusti av borgruinen på Lillö; Öppen borg. Våra medlemmar och biosfärambassadörerna svarade i gott antal upp på förfrågan om att medverka. Besöksintresset har
varit stort och en allmän uppfattning var att vår närvaro upplevdes mycket positivt av
besökarna.
Ett mycket uppskattad föreläsning om Lillöborgens historia och dess samtid svarade
docenten vid Lunds unversitet Anders Ödman för i början av maj månad. Denna aktivitet
lockade 190 besökare till Lillöhus.
Öppen borg - aktiviteterna vid Lillöborgen samlade ca 1400 besökare under året. Styrelsen
kan konstatera att antalet besökare till denna föreninges aktivitet har ökat varje år och att det
finns all anledning att fortsätta och även försöka utveckla densamma.

3
Elfiskevisning
Under ledning av Mickael Svensson genomfördes söndagen den 14 maj visning av hur
elfiske går till. Arrangemanget lockade 67 besökare.

Kulturarvadagar 2017
För första gången medverkade föreningen i den av Riksantikvarieämbetet initierade projektet
Kulturarvdagar 8-10 september. Årets tema var: Natur och kulturarv – miljöer med
möjligheter. Föreningens medverkan bestod i att hålla Lillöborgen öppen söndagen den 10
september. Arrangemanget lockade 55 besökare.

Exkursion med föredrag till Skepparslövs skansar
Söndagen den 8 oktober genomfördes en excursion med föredrag till Skepparslövs skansar.
Ett mycket initierat och intressant föredrag hölls på plats av Jimmy Juhlin Alftberg som är en
av två författare till boken ’Undsättningen’. Arrangemanget var mycket uppskattat och
lockade 100 deltagare.

Öppen vinterborg
Under det förra verksamhetsåret genomfördes för första gången ett arrangemang att visa
och hålla Lillöborgen öppen för besökare under den kalla och mörka årstiden. Tanken var att
kunna ge besökare en bild hur det kunde upplevas att bo och leva där under
vintermånaderna. Arrangemanget genomfördes även innevarande med något kortare öppet
öppettider än eljest. Väl på plats bjöds besökarna på glögg och pepparkakor och julsånger
framförda av Kristianstads Musikkklasser. Arrangemanget lockade 100 besökare.

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

