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Verksamhetsberättelse för Vattenrikets Vänner år 2021
Den ideella föreningen Vattenrikets vänner bildades den 16 april 2012.
Verksamhetsåret 2021 var därmed det tionde sedan bildandet. Föreningen har som
ändamål och syfte att på skilda sätt stödja utveckling och förnyelse av olika projekt i
Biosfärområde Kristianstad Vattenrike och dess naturum.

Valda funktionärer
Vid årsmötet 2021-06-21 valdes Roger Zetterqvist till ordföranden för ett år.
Därutöver förrättades stadgeenliga val varefter styrelsen under verksamhetsåret
bestått av följande personer:
Roger Zetterqvist
Boel Hindorf
Hans Cronert
Adrian Tollgren
Evert Valfridsson
Bo Nordh
Jan Linder

ordförande vald på 1 år
vald t o m 2021
vald t o m 2021
vald t o m 2021
vald t o m 2022
vald t o m 2022
vald t o m 2022

Vid konstituerande möte 2021-06-21 utsåg styrelsen inom sig Boel Hindorf till vice
ordförande, Evert Valfridsson till sekreterare, Roger Zetterqvist till kassör och Adrian
Tollgren till webb-ansvarig. Ordföranden utsågs att teckna föreningens firma.
Till revisorer för 2021 valdes Jan Seebass och Jan Lindelöf. Bertil Troberg och
Jörgen Knutsson valdes till revisorssuppleanter.
Årsmötet utsåg Rolf Karlsson, sammankallande, samt Janåke Carlsson och Torsten
Jeppsson till valberedning.

Sammanträden
Styrelsen har haft fem sammanträden under verksamhetsperioden. Vid
styrelsesammanträdena har utvecklingen av föreningens verksamheter diskuterats.
Samarbetet med Vattenrikets personal har fortsatt och fördjupats. Styrelsen har
också hållit sig informerad om, och engagerat sig i, kommunens planarbete som
berör de stadsnära delarna av Vattenriket. Arbetet med att informera om föreningen,
att rekrytera medlemmar och sponsorer har också varit viktiga diskussionspunkter.

2

Medlemmar
Antalet medlemmar uppgick vid verksamhetsårets slut till 148. Trots pandemin har
det funnits ett stabilt intresse för Vattenrikets Vänner. Särskilda insatser för
information och medlemsrekrytering har genomförts i samband med Vattenrikets
olika arrangemang på naturum samt när föreningen haft borgruinen Lillöhus öppen
för allmänheten.

Verksamhet
Det gångna verksamhetsåret har, precis som året dessförinnan, präglats av en
världsomspännande pandemi som omöjliggjort många arrangemang inom
Vattenrikets verksamheter såväl som inom föreningen. Styrelsen har trots det
planerat och genomfört öppethållande av borgruinen Lillöhus under söndagar under
perioden maj till september samt vid ett tillfälle i december. I övrigt har planerade
föreläsningar och andra arrangemang fått ställas in.
Utöver den gängse verksamheten, som stöd till den naturpedagogiska verksamheten
och biosfärläger, har styrelsen ägnat tid åt att informera sig om hur kommunens
pågående planarbete påverkar Vattenrikets stadsnära delar. Då särskilt när det gäller
förslag till ny översiktsplan för Kristianstad förslag. Ett förslag som har föranlett
styrelsen att lämna ett särskilt yttrande med invändningar och synpunkter. Dessutom
har styrelsen tillsammans med andra föreningar fört fram sina synpunkter genom
insändare i lokalpressen. Styrelsen har för avsikt att även fortsättningsvis noggrant
följa kommunens planarbete särskilt i de delar det direkt berör Vattenriket.
Lillöhus – ”Öppen borg”

Styrelsen beslöt att även 2021 genomföra projektet Öppen borg; d v s att hålla
borgruinen på Lillö öppen under söndagarna från och med den 2 maj till och med den
12 september. Föreningens medlemmar svarade i gott antal upp på förfrågan om att
medverka som borgvärdar. Besöksintresset var större än något av de tidigare åren.
Under sommaren kom ca 1460 besökare, vilket innebär 73 besökare per söndag
(2020 = 58 besökare/söndag). Vår närvaro och engagemang upplevdes mycket
positivt av besökarna. Styrelsen tycker därför att det finns all anledning att fortsätta
med ”Öppen borg” och även försöka utveckla konceptet.
En söndag i december höll dessutom föreningen borgen öppen och bjöd besökarna
på glögg, pepparkakor och julsånger framförda av Kristianstads Musikklasser.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god.
Detta trots att föreningens bidrag till Vattenriket 2021 har avsett både 2020 och
2021. Under verksamhetsåret har beslut tagits om stöd till den naturpedagogiska
verksamheten, som möjliggör en första fördjupad naturkontakt för nyanlända barn
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och ungdomar. Vidare stödjer föreningen det av naturum anordnade biosfärlägret i
juni månad genom att finansiera en av dagarna.
Under året har föreningen fått ett bidrag på 10.000 kr från Per Westlings minnesfond.

Övrigt
Föreningen – företrädesvis genom dess styrelseledamöter - har också under året
medverkat vid sammanträden med Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstad
Vattenrike; forskningskonferensen Biosfär; programgrupp för framtagande av
Vattenrikets/naturum årliga vår och höstprogram.

