
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Joa Niskakari i Sövde den 17 sept 2013 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Karl Ljung, hemsidesansvarig 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Joa Niskakari, ledamot 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 14 augusti godkänns och signeras. 

 3. Hemsidan / Karl 
Karl meddelade att han inte fått någon information från rikskansliet angående den 
nationella ändringen av kretsarnas hemsida. Han berättade också att 
- aktivitetsrapporter fått en egen flik 
- protokollen läggs under fliken Dokument 
- han har vissa problem med att lägga in bilder 

 Hemsidan har nu följande flikar: Stadgar, Dokument, Aktivitetsrapporter, Remissvar och 
Projekt. 

4. Skrivelse angående störande flyg / Gert 
Gert har inte färdigställt skrivelsen eftersom han ville kontrollera med styrelsen att 
mottagare av skrivelsen och telefonkontakt överensstämmer med vad som står i 
föregående protokoll. Gert färdigställer skrivelsen och tar kontakt med 
gyrokopterklubben och förbereder dem på att en skrivelse kommer. 

5. Infrastrukturremiss/cykelleder – Region Skåne, 1 oktober 
Eftersom styrelsen är nöjd med remissens skrivelse om cykelvägar inom kommunen 
besvaras inte denna del av remissen. Beträffande de regionala aspekterna på bil- och 
järnvägar i remissen har ingen i styrelsen satt sig in i ärendet tillräckligt, varför inget svar 
inges på denna del. Överlämnas med varm hand till länskansliet. 

6. Miljövänliga veckan 
Ulrica anmälde tidigare intresse, men det är oklart om hon har tid. 

7. Inbjudan till konferensen ”Dagvattenhantering”, 26 sept  
Inbjudan till ”Våga släppa in kommuninvånarna i dagvattenhanteringen” presenteras av 
Karin. Den äger rum den 26 sept med föredrag kl 13:00-17:00 och avslutas kl 17:15 med 
invigning av utställningen ”Skörda regnvatten”. Lokal: Österlens folkhögskola. Gratis 
inträde, ingen anmälan krävs. Gert har sett en tidigare utställning av samma personer och 
med samma inriktning och talar varmt om den – kreativa idéer och intressanta lösningar. 
Intresserade ledamöter uppmanas att besöka konferensen och utställningen.  



8.  Inbjudan till guidad vandring vid Fyleån, 30 september 
Högestad & Christinehof Förvaltnings AB inbjuder till guidning i Fyledalen där vi tittar 
på några av de åtgärder som är utförda och berättar om arbetet. Samling kl 18:00 vid 
Nyvångshuset, parkering i grustaget. Mer info om projektet finns på www. ucforlife.se. 
Stort intresse inom styrelsen, men flera ledamöter kan troligen inte delta eftersom de 
slutar sina arbeten sent på eftermiddagen och inte hinner i tid. Ingen anmälan krävs.  

9. Konferens, Biologisk mångfald i Skåne, 9-10 nov 
Information har sänts ut till ledamöterna. Konferensen äger rum på Falsterbo kursgård. 
Stort intresse bland styrelseledamöterna. Kretsen avsätter 1500 kr till anmälningsavgifter 
och rekommenderar antingen det paket som innebär två dagars deltagande exklusive 
övernattning, supé och frukost, eller lördags- eller söndagspass som inkluderar lunch och 
två fikor. Per och Karin avser att delta som företrädare för sina respektive företag. 
Ledamöter - Gert, Karl, Joa, Ulrica - som vill anmäla sig kontaktar Leo snarast. Leo 
informerar Ulrica. Deltagarna lägger själva ut kostnaden och får ersättning från kretsen 
mot uppvisande av kvitto.  

10. Hörjelgårdens vänner 
Stiftelsen Hörjelgården och Hörjelgårdens Vänner har sänt ut ett upprop med anmodan 
till de skånska kretsarna av Naturskyddsföreningen att stödja verksamheten ekonomiskt. 
Detta föranleds av att nationella och regionala anslag drogs in för några år sedan, vilket 
resulterade i stora problem att få ekonomin att gå ihop. Beslut: Naturskyddsföreningen i 
Färs lämnar ett bidrag på 1.000 kr. Kassören betalar till bankgiro 417-3118. 

11. Övrigt 
a/ Höst- och vinterprogram har inkommit från sex av Naturskyddsföreningens skånska 
kretsar. Vi har tackat och sänt dem vårt höstprogram per e-post. 
b/ Ystads Naturskyddsförening firar 40-årsjubileum med ett seminarium den 3 oktober. 
Medlemmar som är intresserade av att delta i seminariet kontaktar Bert Rydhagen. 
c/ Avslutande slåtter och räfsning i Vitabäckskärret. Rune Gerell planerar att ägna kommande 
helg till detta och behöver hjälp från kretsens medlemmar. Karin sänder ut info och kallelse 
via e-post till ledamöterna. 
d/ Informationsblad har inkommit från Jarl von Scheele. Det innehåller förslag på föredrag 
och resor. Läggs till handlingarna, eftersom höstens program är klart. 
e/ Karin informerar om möjligheten att söka särskilda bidrag inför valåret 2014. Bidrag ska gå 
till kretsars kostnader för ”bearbetning” av lokala rikspolitiker. Läggs till handlingarna. 
f/ Vår krets har mottagit AVISA-bladet daterat juli 2013 från Högestad & Christinehof 
Förvaltnings AB. I innehållet noterar vi ”Uppstart i Fyledalen” och ”Invigning av 
naturreservatet Djurrödsbäckens dalgång”. Leo sparar. 
g/ Leo har mottagit information från Storkprojektet avseende de två storkar som vår krets är 
fadder för. ”Våra” storkar har ring-nr 342 och 446. Nr 342 är en hane som föddes i 
Hemmestorp år 2000. Nr 446 är en hona som föddes i Östra Tvet år 2002. Båda skaffade sig 
partner och häckade första gången våren 2005. Nr 342 presterade dock inga ungar förrän med 
den tredje partnern år 2009. Nr 446 häckade med tre olika partners t o m 2009 utan att få 
ungar. År 2010 fattade våra två storkar tycke för varandra och lyckades tillsammans 
producera tre flygga ungar under både 2010 och 2011 och därefter två ungar under både år 
2012 och 2013. År 2013:s ungar fick ringnr 1693 resp 1694. 
h/ Insekternas dag på Christinehof. Tolv personer håvade vattenorganismer med Ulrica med 
mig och Per. Tio personer gick på en guidning i slottet där man tittade på vilka insekter man 
tidigare kunde hitta (och kanske fortfarande kan hitta) inomhus. På eftermiddagen när Ulrica 
och Gunnar Sjödin vandrade runt och tittade på insekter och diskuterade vad man kan göra för 
att gynna dem i sin egen trädgård var det 35 personer som deltog. 
i/ Svampens dag, som ägde rum i Röddinge skola den 1 september, lockade som vanligt 



många deltagare – 32 personer. Svampplockningen resulterade i oväntat många arter och 
mycket svamp. Karin har skrivit en aktivitetsrapport till vår hemsida.  
12. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 5 november kl 19:00 hos Per på Hökvägen 2 i 

Blentarp. 

13. Ordföranden tackar ledamöterna för ett trevligt möte och avslutar detsamma. Joa beröms 
för smörgåsbordet med hemlagad krusbärs- rönnbärssylt.  

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


