
 
 
 

Protokoll fört vid årsmöte i Naturskyddsföreningen Färs 
 

Sjöbo den 22 mars 2012 
 
 
Närvarande styrelseledamöter 
Karin Gerell Lundberg Ordförande 
Per Nyström Vice ordförande 
Johan Persson Kassör  
Lars Leonardson Sekreterare 
Matts Karlsson 
Gert Ljungqvist 
 
Anders Åsberg, förhinder pga arbete 
 
I mötet deltog dessutom ytterligare 19 medlemmar. 
 
1. Mötet öppnades av vår ordförande Karin. 

2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 
Stämman valde Rune Gerell till ordförande och Lars Leonardson till sekreterare. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet 
Stämman valde Britt Persson och Elsie Thuresson till justeringsmän. 

4. Frågan om stämman blivit behörigen utlyst 
Stämman besvarade frågan med ”ja”.  

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen presenterades av stämmans ordförande. Inga frågor. 

6. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av stämmans ordförande. Inga kommentarer. 

7. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet enhälligt. 

8. Val av ordförande i kretsen, tillika i styrelsen 
Stämman valde Karin Gerell Lundberg till ordförande på 1 år (2012). 

9. Val av övriga styrelseledamöter  
Stämman beslutade följande: 
Omval av Per Nyström på 2 år (2012 0ch 2013) 
Omval av Lars Leonardson på 2 år (2012 och 2013) 
Nyval av Karl Ljung på 2 år (2012 och 2013) ), som ersättare för avgående Anders 
Åsberg. 



Nyval av Karl Areskough på 2 år (2012 och 2013) 
 

10. Val av två revisorer och revisorssuppleanter 
Stämman valde Karin Henningsson och Göte Jönsson till revisorer för år 2012. 
Stämman valde Elsa Andersson och Nils-Erik Serne (som ersättare för Ingegärd Persson) 
till revisorssuppleanter för år 2012. 

11. Val av valberedning 
Stämman omvalde sittande valberedning, dvs Evert Persson och Stig Petersson, för 2012. 

12. Presentation av föreningens våtmarksprojekt i Frihult 
Per Nyström presenterade bakgrund, grävningar, ekonomi och vidare planer för den 
nyanlagda lökgrodedammen i Frihult. Dammen har samfinansierats genom bidrag från 
naturskyddsföreningens rikskansli och länsstyrelsen i Skåne län samt med ett belopp ur 
kretsens kassa. Grävningarna slutfördes under februari. Informationsmaterial kommer att 
finnas tillgängligt vid den informationstavla som ska sättas upp vid dammen. Invigning 
ska ske den 1 maj 2012. Inga grodor kommer att utsättas i dammen utan förhoppningen är 
att den ska koloniseras på naturlig väg. Kommande aktiviteter planeras tillsammans med 
Friluftsfrämjandet i Sövde-Blentarp. 

13. Övriga frågor 
På en fråga om vad som hände med de planerade hästgårdarna i Frihult berättade Per 
Nyström att såväl naturvårdsverket som regeringsrätten avslagit ansökningarna och 
överklaganden. Området ägs nu av naturvårdsverket och är avsatt som naturreservat. 

14. Årsmötet avslutas 
Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 
 

Vid protokollet 
 
 
………………………….. 
Lars Leonardson, sekr 
 
 
Protokollet justeras 

 
 

………………………….. 
Rune Gerell, ordf   
 
 
…………………………..   …………………………..  
Britt Persson    Elsie Thuresson 
 
 
Föredrag 
Efter årsmötet höll länsstyrelsens rovdjursexpert Nils Carlsson ett mycket intressant föredrag 
med titeln ”Rovdjur och klövvilt i södra Sverige”. Föredraget följdes av en lång och givande 
diskussion om rovdjursstammarnas storlek, sannolikheten för en naturlig invandring av några 



av de större rovdjuren till Skåne, rovdjurens inverkan på andra viltstammar och tamdjur 
inklusive hundar, förebyggande åtgärder samt huruvida människors rädsla för rovdjuren är 
berättigad eller inte. 
/LL 
 
 
       


