
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Per Nyström i Blentarp den 15 januari 2013 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, v. ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Karl Ljung, ledamot 
Gert Ljungqvist, ledamot 
 
Före det ordinariemötet redogjorde valberedningen, Evert Persson och Stig Petersson, för 
situationen angående ny- och omval på årsmötet av styrelseledamöter och revisorer. 
Eventuella nya förslag på ledamöter meddelas till valberedningen snarast. 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Föregående styrelsemötes protokoll av den 27 november godkändes. 

3. Remiss från Länsstyrelsen – Förslag till skötselplan för naturreservatet 
Ramnakullabackarna. Styrelsen anser att planen är bra. Dock föreslås ett par 
kompletteringar. Per Nyström påpekar att det är en allvarlig brist att områdets värde för 
hotade fjärilsarter inte nämns. Beskrivningen av områdets naturvärde bör kompletteras 
med information om fjärilsfaunan, information kan inhämtas från artportalen. Dessutom 
bör skötselanvisningarna innehålla hänsynstagande till denna artgrupp. Utöver detta 
diskuterades eventuell anläggning av ny parkeringsplats i reservatets övre hörn och 
varningsskyltar för trafiken. Karin åtog sig att besvara remissen. 

4. Inbjudan till ”Inspirationsdygn på Osaby”, anmälan 20 januari. Inget glödande intresse 
från styrelseledamöterna. 

5. Övrigt 

5.a. Efter Anders Åsbergs utträde ur styrelsen har frågan om den gula gyrokopterns 
miljöstörande verksamhet legat i träda. Gert erbjöd sig att undersöka vilka regler som 
gäller för gyrokopterns flygningar över känsliga fågellokaler, naturreservat och s k tysta 
områden. 

5.b. Val av årsmöteslokal diskuterades. Vi enades om att i första hand välja Solvallas stora 
sal, men försöka behålla möjligheten att omlokalisera mötet till den lilla salen om 
deltagarantalet på årsmötet blir lågt. Gert förhandlar med Solvalla. 

5.c. Under hösten har Karl har tagit över ansvaret för kretsens hemsida på nätet. Styrelsen 
påpekade vikten av att vårprogrammet och förslaget till nya stadgar snarast läggs in på 
sidan. Karl kontaktar Matts om vårprogrammet. Leo skickar stadgeförslaget till Karl. Leo 
ska även sända de aktivitetsrapporter som inte tidigare lagts in till Karl.  

6. Nästa möte äger rum tisdagen den 5 mars 2013 kl 19:00 hos Gert.  

7. Karin tackar för kaffe/te med fikabröd och avslutar mötet.  



 

Vid anteckningsblocket Protokollet justeras 

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


