
 
 
 

Protokoll  
Konstituerande styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Per Nyström i Blentarp den 26 mars 2013 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, v. ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Karl Ljung, ledamot 
Gert Ljungqvist, ledamot 
Joa Niskakari, ledamot 
Ulrica Swärd, ledamot 
Johan Persson, revisor, adjungerad 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

Nya och gamla styrelseledamöter presenterar sig för varandra. 

2. Föregående styrelsemötes protokoll av den 5 mars godkänns och signeras. 

3. Styrelsen för 2013 konstitueras 
Till vice ordförande utses: Per Nyström 
Till sekreterare utses: Lars Leonardson 
Till kassör utses: Ulrica Swärd  

4. Firmatecknare. Till firmatecknare utses kretsens ordförande Karin Gerell Lundberg 
(personnr 19570513-4343), sekreteraren Lars Leonardson (personnr 19440130-2239) och 
kassören Ulrica Swärd (personnr 19790122-7186) att teckna firma var för sig. 

5. Utseende av representanter till länsstämman den 13 april i Helsingborg, ombud anmäls 
senast 6 april. Ingen ledamot har möjlighet att delta. 

6. Utseende av representanter till rikskonferensen den 1-2 juni i Växjö. 
Anmälningsdatum saknas. Eventuellt kan Ulrica Swärd delta. 

7. Utseende av representanter till kretsrådet 
Till ordinarie representant utses Per Nyström. 
Till suppleant utses Karl Ljung. 

8. Utseende av ansvariga för hemsidan, programblad, SAM-ansökan, Vitabäckskärret, 
Frihultsprojektet, mm 
Följande personer utses: 
för hemsidan Karl Ljung  
för programblad Gert Ljungqvist 
för SAM-ansökan (ansökan om medel från jordbruksverket för Vitabäckskärret) Ulrica 
Swärd 
för Vitabäckskärret Rune Gerell, sammankallande 
för Frihultsprojektet Per Nyström, suppleant Lars Leonardson 



9. Årsmöteshandlingarna till riks senast 30 april: styrelsens sammansättning, 
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, kassarapport, revisorernas berättelse, stadgar. 
Lars Leonardson utses att ombesörja detta ärende. 

10. Remiss – Simrishamnsbanan, 2 april 
Styrelsen anser det vara alltför tidigt att utpeka känsliga områden inom det föreslagna 
stråket för bansträckningen. Skrivelse tillställs Trafikverket med krav på att verket låter 
ombesörja en naturvärdesbedömning av hela utredningsområdet, med avseende på flora, 
fauna (inte att förglömma groddjur, fladdermöss och insekter), slottsmiljöer och 
eventuella andra värden. Per Nyström åtar sig att formulera och sända in skrivelsen. 

11. Hemsidan 
Karl meddelar att förnyelsearbetet går vidare. Mötet föreslår att nya synliga flikar läggs 
upp aktivitetsrapporter, remissvar och ”nyheter”, så att det syns att vi är aktiva. Karl 
kommer också att undersöka om det går att koppla ett räkneverk till sidan som registrerar 
antal besökare.  

12. Frihultsdammen 
Exkursion i samarrangemang med kretsarna i Simrishamn, Tomelilla och Ystad den 9 
maj kl 20:30. Per efterlyser understöd före och under exkursionen. Lars lovar att ställa 
upp. 

13. Störningar av fritidsflyget 
Gert har inte hunnit agera i ärendet. Återkommer med information. 

14. Övriga frågor 
Beslutas att vår krets betalar ett extra fadderskap för en vuxen stork, 2000 kr, som 
ersättning för Emma Ådahls föredrag på årsmötet. ”Ordinarie” fadderskap betalas 
samtidigt. 

15. Nästa möte äger rum tidsdagen den 7 maj kl 19:00 på Ågerups skola. 

16. Ordföranden tackar ledamöterna för ett trevligt möte och avslutar detsamma.  

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


