
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Per Nyström i Blentarp den 5 november 2013 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, programansvarig  
Ulrica Swärd, kassör 
Cornelia Lovfeldt, adjungerad; se §2 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. ”Handla miljövänligt” / Inbjuden: Cornelia Lovfeldt 
Cornelia presenterar sig och berättar att hon är starkt engagerad i klimatsmarta och 
ekologiska konsumentfrågor, och att hon gärna vill arbeta aktivt med dessa inom NFF:s 
ram. Styrelsen ser mycket positivt på detta initiativ och beslutar att adjungera Cornelia 
till styrelsen fram till nästa årsmöte. Därefter vidtog en livaktig diskussion om 
klimatsmarta konsumentval och möjligheten att agera på såväl kommunal som personlig 
nivå för att påverka kommunala institutioners och enskilda personers konsumtionsvanor. 
Varor som diskuterades i sammanhanget var ål och andra rödlistade eller skyddsvärda 
fiskarter och räkor. Cornelia åtar sig att kontakta dels Sjöbo kommuns kostchef för en 
diskussion kring kommunens policy för inköp till offentliga institutioner (skolor, 
förskolor, vårdhem, etc), dels Karin Nilsson Jungmann på Naturskyddsföreningens 
regionkansli i Lund för att diskutera fortsatta aktiviteter och ta del av 
informationsmaterial. 

 Cornelias adressuppgifter är: 
cornelialovfeldt@spray.se 
Syremöllevägen123, 275 68 Vollsjö 
tfn 0708-677957  
Alla ledamöter uppmanas att föra in Cornelias uppgifter i sina adressregister och e-
brevlista. 

3. Protokoll från styrelsemötet den 17 september godkänns och signeras. 

4. Skrivelse angående störande flyg / Gert 
Gert har skickat skrivelsen till Länsstyrelsen, Luftfartsverket, Skånska 
Gyrokopterklubben och Naturvårdsverket samt ska sända kopior för kännedom till Sjöbo 
kommun, Skånes Ornitologiska förening och Naturskyddsföreningen i Skåne. 

5. Inbjudan till kretsråd den 17 november 
Styrelsen föreslår att Karl deltar i kretsrådets möte. Karin kontaktar Karl. 

6. Remiss lst, naturreservatet Assmåsabetet, 22 november 
Karin besvarar remissen med benäget bistånd från Per, som har stor kunskap om 
området, och övriga styrelseledamöter. 



7. Valrörelsen 2014, 23-24 november i Lund 
Cornelia är intresserad – kopia på inbjudan sänds snarast till henne. Karin kontaktar Joa 
för att sondera hans intresse. 

8.  Grannkretsträff  26 november i Ystad 
Svar senast den 24 november. Karin, Gert och Leo anmäler sig direkt, Per och Ulrica 
måste kontrollera sina övriga åtaganden. Karin kontaktar Bert Rydhagen.  

9. Grodseminarium, 2 december i Kristianstad 
Per presenterar en handbok om grodor på seminariet, Ulrica deltar som representant för 
Högestad & Christinehof, och Karin försöker få tid att åka som representant för vår 
krets.  

10. Vårprogram 2014 
Förslag 
2 febr kl 10:00 Traditionell örnexkursion till Frihultsreservatet. 
20 mar kl 19:00 Årsmöte på Solvalla bygdegård. Föredragshållare – förslag Johan 
Hammar – Per eller Gert utsågs att kontakta Johan. 
1:a eller 2:a veckan i april Seminarium med Sanna Dufbäck om ”Klimatsmart miljöval”. 
Omkring 1 maj Gökotta (med Gert och Leo?) 
Maj/juni  
Förslag 1: Föredrag eller utflykt kring temat ”Hur anläggs en ekologisk trädgård?” Leo 
kontaktar Anna Persson, och Ulrika tar kontakt med Trädgårdsföreningarna i 
kringliggande tätorter. I sammanhanget nämndes boken ”Vilda grannar” av NN Isaksson. 
Förslag 2: Eko-köttdjur som naturvårdare, antingen med besök vid Tolånga köttbod eller 
kombinerat med grodaktivitet i Frihult, korvgrillning. Per kontaktar Thomas. 
15 juni Vilda blommors dag. Rune leder blomstervandring. 
1:a veckan av augusti Insektsvandring i Frihult med Håkan? 
17 alt. 24 augusti Ängens dag i Vitabäck. Slåtterdag. Cornelia har slipsten. 

11. Övrigt 
a/ Deltagare i Studiefrämjandets Mångfaldskonferens i Falsterbo kursgård den 9-10 
oktober är Karin (repr egna företaget och NFF), Ulrica (repr Högesta gods och NFF) och 
Leo (repr NFF). 
b/ Ulrica har förlängt vårt kontrakt med Jordbruksverket t o m 2014 angående slåtter av 
Vitabäckskärret. 
c/ Leo lämnar rapport om föredraget Klimatsmart vardag som hölls i Simrishamn den 24 
oktober; se bilaga, läggs ut på hemsidan. 
d/ Rapport från Geologisk vandring i Öved under Karl Ljungs och Anna Broströms 
ledning den 13 oktober är inlagd på vår hemsida. Uppskattat och välbesökt arrangemang. 
e/ Karin har besvarat Länsstyrelsens enkät om riksintressen för friluftslivet i Sjöbo 
kommun. 
f/ Ulrica har betalt in vår krets’ bidrag på 1.000 kr till Hörjelgårdens vänner i enlighet 
med beslut på styrelsemötet den 17 sept §10. 
g/ Naturkontakt – hur fungerar den nya sidan? Hemsideansvarig kan kontakta 
rikskansliet för information om det behövs. En handbok kommer att sändas ut till 
kretsarna per post. 
h/ Svenska rovdjursföreningen har inbjudit till föreläsning om ”Perspektiv på 
rovdjursbevarande” den 17 november på Skånes djurpark.  
i/ Beslutas att inbjuda kretsens valberedning till nästa styrelsemöte. Leo kontaktar.  
j/ Gert har fått en plan för utformningen av Möllers mosse i Sjöbo. Gert skickar ut planen 
till alla styrelseledamöter. 
 



12. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 3 december kl 19:00 hos Leo i Ågerups 
skola, Ågerupsvägen 177, söder om Blentarp. 
Beslutades att det första styrelsemötet år 2014 ska äga rum den 14 januari kl 19:00. 
Huvudnummer är då att få vårens programutskick klart. Återstår att lösa var vi ska 
träffas. 

13. Ordföranden tackar ledamöterna för ett trevligt möte och avslutar detsamma. Per 
harangeras för den läckra wienerkransen.  

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


