
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Karin Gerell Lundberg i Tågratorp den 10 juni 2013 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Karl Ljung, webbansvarig 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Joa Niskakari, ledamot 
Ulrica Swärd, kassör 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 7 maj godkänns och signeras. 

 3. Hemsidan 
Karl har arbetat vidare med vår nya hemsida och det ser bra ut. Beslutas att 
styrelseprotokoll fr o m 2010 läggs in. Styrelsen uppmanas att skicka bilder lämpade för 
hemsidan till Karl, karl.ljung@geol.lu.se, både på organismer och miljöer. Det vore bra 
om Karl hade många bilder så att han kan växla bilder då och då. Per Nyström uppmanas 
att skicka information om kretsens nya damm till Karl. Beslutas att ledamöter som är 
ansvariga för aktiviteter inom kretsens ram skriver rapport på ca 10 rader om ”sin” 
aktivitet och skickar med en eller två bilder till Karl. Övrigt viktigt info-material skickas 
också till Karl för utläggning på hemsidan.  

4. Skrivelse angående störande flyg / Gert 
Gert har inte hunnit få skrivelsen klar, men lovade att ordna den till nästa styrelsemöte. 
Skrivelsen ställs till Länsstyrelsen och kopior sänds till Sjöbo kommun, Luftfartsverket 
och Naturvårdsverket. För mer info, se föregående mötes protokoll. 

5. ”Synliggörandet av ekosystemtjänster”, möte på länsstyrelsen den 23 maj 
P g a arbete hann Ulrica inte delta i diskussionen om ekosystemtjänster i 
planeringssammanhang. Eftersom ingen redogörelse för mötets genomförande och 
slutsatser sänts ut, hade Ulrica inget att rapportera. 

6. Samrådsmöte Fyleån 22 maj, följ arbetet på hemsidan ”Action i Fylan – spana in” Ulrica 
berättade att sammanlagt 30 personer deltog i mötet. Arbetet med meandringen av ån 
påbörjades förra veckan. Omgrävningarna av åfåran beräknas vara avslutade den 15 
september, medan grävning av dammar kommer att pågå fram till 15 oktober. Alla 
mötesdeltagarna var positiva till projektet. På mötes föreslogs att s k tvåstegsdiken skulle 
anläggas, vilket innebär att man planar av marken närmast ån så att en översvämningszon 
bildas som kan ta emot vatten vid högvattenperioder. Härigenom skapas lugnare 
vattenflöde och förutsättningar för att partikulärt material ska sedimentera i 
översvämningszonerna. 

 Rapporter om projektets fortskridande kommer att presenteras på Länsstyrelsens hemsida 
www.ucforlife.se. 



 Styrelsen beklagar att Sjöbo kommun inte deltar i Fyleåprojektet, vilket innebär att ån i 
den norra delen av Fyledalen kommer att förbli ett rakt dike. 

7. Nationell kartläggning av ekoxar, länsstyrelsen 
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2013/Pages/nationell-kartlaggning-av-
ekoxar.aspx 
Blankett för rapportering finns på Länsstyrelsens hemsida. Länsstyrelsen lägger in 
inkomna rapporter på Artportalen. Man kan givetvis också rapportera direkt till 
Artportalen. Beslutades att vi ska lägga in länken till detta projekt på vår hemsida. 
Föreslogs att vi ska lägga in en ekoxeexkursion under juni i vårt program för våren 2014. 

8.  Höstprogram 
Följande beslutades: 
Söndagen den 4 augusti, Ängens dag – slåtter i Vitabäckskärret; presenterades redan i 
vårprogrammet. Kontaktpersoner: Rune och Karin. 
Söndagen den 18 augusti, Insekternas dag, föreslås exkursion till Christinehofs ekopark; 
Ulrica ska kolla vad man bestämt för aktivitet i Ekoparken. Gunnar Isaksson, 
Entomologiska Föreningen i Lund, tillfrågas om han kan leda exkursionen. Inriktningen 
är ännu oklar. Kontaktpersoner: Ulrica och Per. 
Söndagen den 1 september, Svampens dag; Karin har ordnat så att det blir 
samarrangemang med Röddinge byalag. Svampexperten Jan Friheden tillfrågas om att 
leda aktiviteterna. Karin avstämmer det hela med Röddinge byalag. Lokal: 
Röddingeskola. Kontaktpersoner: Karin och ???. 
Onsdagen den 11 september, Kronhjortsbröl; samarrangemang med Tomelilla-kretsen. 
Kontaktperson: Ingemar Jönsson, tfn 0417-40142. 
Söndagen den 29 september, fågelexkursion – höstfågelsträcket; resmål efter väder. Start 
kl 07 eller 08. Kontaktpersoner: Gert och Lars 
xxxxx oktober, Geologiexkursion med Karl och Anna; samma text som i vårprogrammet. 
Kontaktpersoner: Karl och Joa. Karl meddelar datum till Gert.  
November, föredrag, samarrangemang med kringliggande kretsar, kanske Miljönätverket 
– klimatfrågan. Vi väntar på besked från den arrangerande kretsen (Simrishamn) 
November/December, Föredrag av Karl Ljung. Karl skickar titel, text och datum till 
Gert. Lokal: Solvalla bygdegård – Gert bokar. Kontaktpersoner: Karl och Gert. 
Viktiga datum: 
Måndagen den 1 juli är deadline för att sända programtexter till Gert. 
Tisdagen den 23 juli sker vikning och klistring av program. 
Torsdagen den 25 juli skickas programbladen ut. 
Övrigt: 
Gert kollar så att styrelseledamöternas namn och adresser är aktuella. 
Gert kontaktar Teleservice i Sjöbo angående tryckning av 250 ex och Teleservices logga. 
Leo beställer adressetiketter från riks samt köper frimärken och tejp. 
Leo skickar vårprogrammet i Word-format till Gert. 
Leo kollar om Jonas Klasvik, Eriksdals byalag är medlem i Naturskyddsföreningen. Vårt 
program skickas till Jonas Klasvik eller Byalagets hemsida. 

9. Övrigt 
a/ Grodexkursionen till Frihult den 9 maj blev en lyckad tillställning. Hela 56 personer 
mötte upp, bl a två personer från Enköping! Kvällen inleddes med populär korvgrillning, 
varefter Per berättade om Frihults groddammar och ”vår egen” dito. När skymningen 
sänkte sig efter den vackra solnedgången, leddes vi av Per till lök- och lövgrodelokalerna. 
Med Pers undervattensmikrofon kunde vi avlyssna de hemlighetsfulla lökgrodorna, 
alltmedan de högljudda lövgrodorna utgjorde en effektfull bakgrund. De deltagare som 
höll sig framme fick också se både spelande lökgrodor och en större vattensalamander.   



b/ Exkursionen ”Vilda blommors dag”. Karin har kopierat affischer som ska sättas upp på 
lämpliga platser i kringliggande byar. Delades ut till ledamöterna. 
c/ Karin lovade att skicka ut kretsens grafiska profil till ledamöterna.  
d/ Leo har mottagit Högestas och Christinehofs Hållbarhetsrapport för 2012. Leo 
presenterar och lovordar den informationsrika skriften, och påpekar att den innehåller två 
bilder på Ulrica. Rapporten skickas på rundgång till övriga ledamöter. 

10. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 23 juli kl 19:00 hos Joa på Fiskarevägen 10, 
275 96 Sövde (OBS Ny adress). 

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

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


