
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Johan Persson i Veberöd den 27 november 2012 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Johan Persson, kassör 
Lars Leonardson, sekreterare 
Karl Ljung, ledamot 
Gert Ljungqvist, ledamot 
Evert Persson, ledamot av valberedningen, inbjuden av styrelsen 
 
1.a. Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna och Evert Persson välkomna. 

1.b. Ändring av dagordning: § 2 Valberedningens arbete. 

2. Evert Persson presenterar valberedningens arbete. Eftersom fyra ledamöter av styrelsen 
meddelat att de avser att avgå vid nästkommande årsmöte har valberedningen lagt ner 
stort arbete på att söka efter ersättare. Dock utan framgång. Om inte ny ordförande kan 
rekryteras från sittande styrelse föreslår valberedningen som sista utväg att NF i Färs 
söker samgående med NF i Tomelilla. Karin invänder mot förslaget, dels tror hon inte att 
NF i Tomelilla är intresserade av en sådan lösning bland annat eftersom de inte tycks ha 
några allvarliga rekryteringsproblem, dels tycker hon att styrelsen har ett ansvar mot 
medlemmarna att hålla NF i Färs vid liv. Hellre kvarstår hon som kretsens ordförande än 
hon ser kretsen försvinna. Leo ansluter sig till denna ståndpunkt. Gert meddelar att han 
kvarstår som ledamot men att hans arbete ibland skapar intressekonflikter. Detta medför 
att han vill vara ledamot utan särskilt uppdrag. Karl meddelar att han kvarstår som 
ledamot och kan åta sig ett uppdrag inom styrelsen. Johan meddelar att han kommer att 
avgå. Matts har meddelat Karin att han avgår. Karl Areskough har redan tidigare under 
året avsagt sig sin plats i styrelsen. Beslut 1: Styrelsen ska diskutera personfrågorna på 
styrelsemötet i januari 2013. Beslut 2: Vi bör rekrytera åtminstone två suppleanter, som 
ska delta i våra styrelsemöten. Beslut 3: Leo ska skicka namn och adress på medlemmar i 
Öved till Karl, så ska han försöka värva en eller flera nya ledamöter. Slutkommentar: 
Evert Persson syntes nöjd med diskussionens utgång.  

3. Föregående styrelsemötes protokoll av den 9 oktober godkändes och signerades. 

4. Kretsens stadgar. Föreslagna ändringar från Karin och Leo godkändes. Karin förbereder 
utskriften till årsmötet. Beslut: Förslaget till reviderade stadgar läggs in på kretsens 
hemsida, vilket meddelas i samband med kallelsen till årsmötet 2013. Stadgarna kommer 
också att tillställas valberedning och revisorer i god tid före årsmötet. Stadgarna ska 
stadfästas av årsmötet. 

5. Remiss Sjöbo kommun – Föreningsstöd, 14 dec. Föreningsstödet ger oss möjligheter att 
söka medel för dyrare arrangemang. För övrigt inga kommentarer. Beslut: Besvaras ej. 

6. Remiss från länsstyrelsen – Humlarödshus fälad, 30 nov. En genomtänkt och välskriven 
remiss. Kretsen tillstyrker den med acklamation. En kommentar från Leo. Beslut: Leo 
skriver kort svar.  



7.  Remiss – Fördjupad ÖP Sjöbo kommun, 18 jan 2013. Beslut: Eftersom kretsen framfört 
våra synpunkter angående översiktsplanen i ett tidigare remissvar, avstår vi från att 
besvara denna gång. 

8. Grannkretsmötet 20/11. Karin informerade om de frågor som diskuterades (bl a 
vattenskydd, Stenby fågelskyddsområde, Fyleåns återmeandring, Simrishamnsbanan, 
kostnadsdelning vid samarrangemang, etc) och om intresset för att de olika kretsarna ska 
samarrangera vissa programpunkter inom det kommande året (se nedan under punkt 11). 

9. LIFEscape 21/11. Gert deltog i det senaste mötet. Vid mötet diskuterades Vomsänkans 
framtid i grupparbetsform. Deltagare var representanter för Sjöbo kommun, Vombs 
vattenverk, Fågelriket i Harlösa, markägare, intresseorganisationer och enskilda personer. 
Resultaten från grupparbetena bearbetas nu inom ledningen för projektet. Gert anser att 
det är oklart hur resultaten från projektet ska användas. Han efterlyser också en 
skötselplan för hela Vombsänkan. Beslut: Gert skickar sina synpunkter till LIFEscape. 

10. Vitabäckskärret. Karin meddelar att vår skötsel av kärret inte blev klar till deadline i 
september på grund av för lågt deltagande från styrelsemedlemmar och andra 
medlemmar. Karin tvingas därför meddela Jordbruksverket att vi inte fullföljt våra 
åtaganden, vilket innebär att kretsen inte kan kvittera ut det bidrag som vi skulle varit 
berättigade till. Karin tycker att med så lågt intresse bör vi lägga ner verksamheten i 
Vitabäckskärret. Gert protesterar och anser att vi ska ge det en chans till. Beslut: Ängens 
dag med slåtter i Vitabäckskärret genomför även 2013 och annonseras som sista punkt i 
vårens program. 

11. Inbjudan till Flora 29/11, kl 18.30. En ny digital bild- och ljudanläggning har inköpts och 
kommunens föreningar inbjuds att uppleva denna i samband med filmvisning vid 
ovanstående datum. 

12. Vårprogram. Leo har sammanställt programförslagen och presenterar dessa. Status för 
programpunkterna är följande: 
Örnexkursion den 10 feb – klar. 
Årsmöte den 21 mars – Gert ska försöka boka Solvalla, Karl och Johan åtar sig att vara 
kontaktpersoner och svara för övriga förberedelser. 
Vårsträckande sjöfåglar den 31 mar – klart, samarrangemang med kretsarna i Ystad, 
Tomelilla och Simrishamn. 
Geologiexkursion med Karl - Titel, datum och text fixas av Karl. 
Groddjur i Frihults naturreservat den 9 maj – textförslag finns men är inte 
färdigbearbetat av Per. 
Naturskyddsföreningens gökotta den 19 maj – klar. 
Naturnatten den 5 juni – inte klart; samarrangemang i Simrishamnskretsens regi. 
Vilda blommors dag den 16 jun – klart, fullständig text inkom den 29 november. 
Ängens dag, slåtter i Vitabäckskärret den 4 aug –klart, fullständig text inkom från Rune 
och Karin den 29 november. 
 
Flera samarrangemang är planerade med kretsarna i Ystad, Tomelilla och 
Simrishamn. Dessa aktiviteter planerar vi också att lägga in i vårt programblad. 
 
Beslut: Dead line för texter är den 10 december. Leo sänder över våra programpunkter 
till Tomelillakretsen (Sven Tuvesson) och Ystadkretsen (Bengt Celander, som vidare 
befordrar till Simrishamn). 

13. Övrigt. 
a. Länsstyrelsen i Malmö inbjuder till traditionsenligt seminarium om hotade groddjur 



den 3 december i länsstyrelsens sessionssal i Kristianstad. Anmälan till 
anders.hallengren@lansstyrelsen.se senast den 30 november. 
b. Maria Sandell som arrangerar länsstyrelsens naturguidningar vill att vi ska skicka in 
våra programpunkter till henne. Beslut: Karin skickar vårt program när det är klart. 

14. Nästa möte äger rum tisdagen den 15 januari 2013 kl 19:00. Förhoppningsvis kan vi 
vara hos Per. Valberedningen inbjöds eftersom vi ska diskutera styrelsens 
sammansättning på detta möte. 

OBS Ledamöter som inte kan delta vid detta datum ombeds att kontakta Karin. 

15. Karin tackar kaffe med fikabröd och avslutar mötet.  

 

Vid anteckningsblocket Protokollet justeras 

 
…………………………..  …………………………..   
Lars Leonardson, sekr  Karin Gerell Lundberg, ordf  


