
 
 
 

Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 
 

Möte hos Per Nyström i Blentarp den 10 januari 2012 
 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg Ordförande 
Per Nyström Vice ordförande 
Lars Leonardson Sekreterare 
Johan Persson Kassör 
Matts Karlsson Ledamot 
Gert Ljungqvist Ledamot 
Anders Åberg Ledamot 
 
Innan mötet öppnades besöktes vi av kretsens valberedning, representerad av Evert Persson. 
Vi diskuterade nyval och omval av styrelseledamöter inför verksamhetsåret 2012/2013. 
Dessutom beslöt vi att om möjligt utöka antalet styrelseledamöter med en eller två personer. 
Detta är nödvändigt för att minska arbetsbelastningen på enskilda ledamöter, bland annat 
ordföranden och hemsideansvarig. Johan lovar att sitta kvar i styrelsen om han får hjälp med 
arbetet med hemsidan. Beslöts att varje ledamot skulle rannsaka sin bekantskapskrets och 
lämna in förslag till nya styrelseledamöter. 
 
1. Mötet öppnas och Karin hälsar alla välkomna. 

2. Föregående mötes protokoll (20111206) godkändes och lades till handlingarna. 
Kommentarer: 
- Samarbete med Friluftsfrämjandet. Leo har glömt kontakta för att höra om intresse 
finns. 
- Remissen om vindkraftsanläggning i Bäretofta har av misstag inte skickats in. 
- Vårens program är klart för utskick. Allt har fungerat friktionsfritt enligt Matts. 
- Per meddelar att länsstyrelsens medel för ”Åtgärder för hotade arter” har reducerats. 
Bland groddjuren stöds endast åtgärder för grönfläckig padda under 2012. 

3. Föreningens stadgar efterlystes av Karin. Johan lovar titta igenom de papper han fått från 
sin företrädare. Sekreteraren (undertecknad) ärvde inga stadgar från föregående 
sekreterare Peter Söderqvist. 

4. Projekt Frihult 
Per redogjorde för den senaste utvecklingen: Alla formaliteter är nu klara och grävning 
kan starta så snart Bodeborn har tid. Per sänder ut press release när grävningen börjar. 
Slutredovisning av projektet ska ske senast i februari 2012. 

5. Ekonomi gällande utställningen vid Christinehofs Ekopark 
Tomelillakretsen har begärt ersättning för kostnader i samband med utställningen. Johan 
kontaktar utställningsansvarige vice ordföranden Göran Gustafsson i Tomelilla och begär 
en räkning som underlag för utbetalningen. 



6. Hemsidan 
Johan meddelade att han lagt in de flesta styrelseprotokollen och remisserna på hemsidan. 
Leo ombeds kolla om allt är med. Någon av styrelsens ledamöter måste utses att hjälpa 
Johan med hemsidan. 

7. Storkprojektet – fadder 
På föregående möte beslutades att vår krets ska delta i Storkprojektets fadderverksamhet. 
Vi kommer att bidra med 1.000 kr för år 2012. Karin kontaktar Emma, varefter 
utbetalning av beloppet kommer att ske. 

8. Miljöpris 
Ingen kandidat har ännu föreslagits. Möjlighet till nominering finns till nästa 
styrelsemöte. 

9.  Övrigt 
Under mötet frankerades de 165 vårprogrammen som undertecknad (Leo) lovade skicka 
iväg nästa dag. Flera av ledamöterna tog med överskottet av programblad för att sätta upp 
i affärer och lämna in på kommunens bibliotek för distribution till intresserade. 
Beslutades att ansvarig(a) för respektive programpunkt(er) skriver en kort notis och 
skickar in till redaktionerna för Ystad Allehanda och Skånska Dagbladet. 

10. Nästa möte äger rum tisdagen den 14 februari kl 19:00 hos Gert. Gert bor i fastigheten 
bakom Solvalla vid södra infarten till Sjöbo. Parkera vid Solvalla och gå de sista 100 m 
till Gerts hus. 
Mötet i mars föreslogs äga rum tisdagen den 13 mars – lokal bestäms den 14 februari. 

11. Mötet avslutas.  
 
 

Vid protokollet  Protokollet justeras 
 
 
…………………………..  …………………………..   
Lars Leonardson, sekr  Karin Gerell Lundberg, ordf 
 
 
       


