
 
 
 

Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 
 

Möte hos Gert Ljungqvist i Sjöbo den 14 februari 2012 
 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg Ordförande 
Per Nyström Vice ordförande 
Lars Leonardson Sekreterare 
Gert Ljungqvist Ledamot 
Anders Åberg Ledamot 
 
1. Karin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Föregående mötes protokoll (20120110) godkändes och lades till handlingarna. 

3. Föreningens stadgar är fortfarande under utredning. Klart är att vår krets startade 1979. 
Johan har lovat titta igenom de papper han fått från sin företrädare. Ännu inget resultat. 

4. Nyheter från Frihult 
Per meddelar att dammen nu är färdiggrävd. Återstår endast slutredovisning till 
riksföreningen och länsstyrelsen före februari månads utgång. Per ombesörjer detta.  

5. Miljöpris 
Styrelsen beslutade att inte dela ut något pris i år. 

6. Rekrytering av styrelseledamöter 
Troligen kommer en kandidat att ställa upp. Per kontaktar Evert Persson i 
valberedningen. 

7. Inför årsmötet 
På grund av att vi tvingats byta lokal från Sparbankens källarlokal, som anges i vårens 
program, till Färsingaskolan, så måste en ny kallelse skickas till medlemmarna. Kallelsen 
måste nå medlemmarna senast tre veckor före årsmötet, dvs senast torsdagen den 1 
mars. Kallelsen kommer att sändas med e-post till de ca 50 medlemmar som meddelat 
sina e-postadresser och med vanligt brev till övriga. Arbetsfördelning: 1/ Leo tar fram 
namnlista på medlemmar med e-postadress. 2/ Leo kontaktar Matts angående lokalen i 
Färsingaskolan, projektorutrustning och en tydlig angivelse av vilken entré som ska 
nyttjas, ev. karta. 3/ Leo kontaktar Matts och ber honom rekvirera adressetiketter samt ta 
reda på kostnaden för tryckning av ca 110 A4- resp A5-blad hos Teleservice. 4/ Leo 
kontaktar Nils Carlsson angående behov av projektor. 5/ Karin skriver 
verksamhetsberättelse. 6/ Johan skriver ekonomisk redovisning och kontaktar 
revisorerna. 6/ Gert kollar hur mycket en annons kostar i YA och SkD. 7/ Anders 
ansvarar för kaffe/te och tilltugg. 8/ Sannolikt kommer styrelsen att kallas till ett extra 
arbetsmöte för att frankera den nya årsmöteskallelsen. 

8. Kontaktperson - Storkfadder 
Vår krets har blivit fadder för en vuxen stork. Kostnad 2.000 kr/år. Beslutet om 



kostnadsnivån har skett per capsulam och föregåtts av e-postkontakter mellan Karin och 
övriga styrelseledamöter. Storkprojektet har meddelat att det vill ha en kontaktperson i 
vår krets. Gert åtog sig denna uppgift. 

9. Info från Johan 
”Jag har betalat grävningen av "grodvatten" samt Tomelilla NSF för Christinehof 
dagarna. Sen har jag också fixat lite på hemsidan.” 

10.  Info från möte med Friluftsfrämjandet 
Per presenterade Naturskyddsföreningen i Färs’ mål och aktiviteter samt diskuterade 
framtida samarbete vid Friluftsfrämjandets, lokalavdelningen Blentarp-Sövde, årsmöte 
söndagen den 12 februari. Enligt Per var intresset stort för gemensamma aktiviteter. 
Friluftsfrämjandet ”arbetar” med Tema vatten under 2012, vilket passar bra med tanke på 
att vår krets har god kompetens inom detta område. Friluftsfrämjandet var också 
intresserade av att delta i invigningen av vår nya damm omkring den 1 maj och skulle då 
kunna anordna ”skogs-café”. Per hade också med förslag att våra styrelser ska mötas 
under våren, förslagsvis före damminvigningen – hos dem eller hos oss.  

11. Övrigt 
1/ Karin har kontaktats av Byalaget i Eriksdal. Byalaget irriteras över skyltningen av 
naturreservatet i norra delen av Fyledalen, speciellt förbudet att störa känsliga arter under 
perioden 1 februari – 31 juli. De upplever obehag när de vandrar på den avstängda vägen 
som leder från Vitabäckskärret och norrut genom dalen, och vill ha en ändring i reglerna. 
Vår styrelse beslutade att inte agera i frågan. Vi rekommenderar Byalaget att vända sig 
till länsstyrelsen. 
2/ Karin föreslog att vi ska inbjuda Byalaget till sommarens slåtter i Vitabäckskärret. 
Förslaget mottogs mycket positivt av styrelsen. 

12. Nästa möte, som blir konstituerande för den nya styrelsen efter årsmötet, äger rum 
tisdagen den 3 april kl 19:00. Lokal meddelas senare. Det i föregående protokoll 
annonserade mötet den 13 mars utgår. Däremot kommer det sannolikt att bli ett 
arbetsmöte i slutet av februari, se §7 ovan. 

13. Karin avslutade mötet och tackade för trevliga och livaktiga diskussioner. Gert 
harangerades för en utsökt Alla-hjärtans-dags-tårta.  
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…………………………..  …………………………..   
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