
 
 
 

Protokoll  
Konstituerande styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Lars Leonardson i Blentarp den 3 april 2012 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg Ordförande 
Lars Leonardson 
Karl Ljung 
Gert Ljungqvist  
Per Nyström 
Johan Persson 
 
Frånvarande  
Karl Areskough p g a vårbruk 
Matts Karlsson p g a arbete 
 
1. Karin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Föregående mötes protokoll (20120214) godkändes och lades till handlingarna. 

3. Styrelsen konstitueras 
Per Nyström valdes till vice ordförande. 
Lars Leonardson valdes till sekreterare. 
Johan Persson valdes till kassör. 

4. Utseende av firmatecknare 
Utsågs samma personer som föregående år, nämligen Karin Gerell Lundberg (570513-
4343), Johan Persson (760408-4157) och Lars Leonardson (440130-2239) att teckna 
firma enskilt. 

5. Utseende av representant vid kretsmötet lördagen den 14 april i Lund 
Utsågs Karin Gerell Lundberg. 

6. Utseende av kretsens representant vid riksstämman den 15-17 juni i Falkenberg 
Utsågs Per Nyström. 

7. Utseende av ansvariga för programblad, SAM, hemsidan, Vitabäckskärret, lokalbokning, 
mm 
Utsågs Matts Karlsson som ansvarig för programbladet och SAM. 
Utsågs Karl Areskough och Karl Ljung som ansvariga för kretsens hemsida under 
handledning av Johan Persson. 
Föreslogs Rune Gerell som ansvarig för Vitabäckskärret. Karin frågar Rune. Karin 
meddelar före protokollets justering att Rune svarat positivt på frågan. 
Ingen ledamot utsågs för lokalbokning. Vi beslutade att i stället förlägga styrelsemötena 
hemma hos styrelsens ledamöter under 2012. 

8. Årsmöteshandlingar till riks senast den 30 april. Styrelsens sammansättning, 
årsmötesprotokoll, årsberättelse, kassarapport och revisionsberättelse. 
Beslutades att Leo sköter detta. 



9. Samarbete med Friluftsfrämjandet  i Sövde-Blentarp 
Uppdrogs åt Per att kontakta Friluftsfrämjandets ordförande Roger Lindgren för att 
diskutera tid för eventuellt möte och förberedelser inför invigningen av den nya dammen 
i Frihult. 

10. Invigning av Frihultsdammen 
Invigningen äger rum den 1 maj. Per diskuterar med Friluftsfrämjandet om klockslag för 
invigningen samt förtäring. Föreslogs från vår sida kl 20:00. Per håller kontakt med 
Bodeborn angående demonstration av grävaren. 

11. Kurs: Vägledning – att skriva ett yttrande, 25 april i Lund 
Ingen anmälde sig och ingen utsågs. 

12. Remiss – Sjöbo kommun, Sjöbo sommarby, 7 maj 
Karin åtog sig att besvara remissen, som vid en första översiktlig läsning inte verkar vara 
kontroversiell med avseende på naturvärden. Synpunkter från ledamöterna lämnas i 
god tid till Karin. 

13. Remiss – Länsstyrelsen, regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, 15 juni 
Ingen hade ännu läst remissförslaget. Bordlades till nästa möte. 

14. Inbjudan till LIFEscape den 15 april 
Gert utsågs till kretsens representant för LIFEscape och Klingavälsåns restaurering. Leo 
planerar också att anmäla sig till exkursionerna. 

15. Inköp av regnskog, avtackning av Anders 
Johan åtog sig att köpa in regnskog för 500 kr från organisationen ”Rädda regnskog” < 
http://www.raddaregnskog.se/>. 

16.  Övriga frågor 
a. Annonsblad om Fågelskådningens dag läggs ut på biblioteken i Sjöbo och Blentarp av 
Karin respektive Leo. 
b. Exkursionen ”Ejder på Sandhammaren” genomfördes i kallt och blåsigt väder den 1 
april. Endast två deltagare mötte upp förutom Gert och Leo. Vi såg bland annat mycket 
ejder, en del sjöorre, småskrake och alfågel. Några sädesärlor, hämplingar och steglitser 
flög bland dynerna och buskarna. 
c. Per capsulam-beslut 1: Beslutades via e-post den 6 mars att ge Gert i uppdrag att sätta 
in annonser om kretsens årsmöte i tidningarna YA och SkD till en sammanlagd kostnad 
av cirka 1250 kr. Se Bilaga 1! 
d. Per capsulam-beslut 2: Beslutades via e-post den 6 mars att avsätta ett belopp på 500 
kr för inköp av regnskog som gåva till avgående styrelseledamoten Anders Åsberg. Se 
Bilaga 2! 

17. Nästa möte äger rum tisdagen den 8 maj kl 19:00 hos Per. Leo tar med överblivna 
kanelbullar från årsmötet. 

18. Karin avslutade mötet. 
 

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


