
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Lars Leonardson i Blentarp den 3 december 2013 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Karl Ljung, hemsidesansvarig 
Gert Ljungqvist, programansvarig  
Cornelia Lovfeldt, adjungerad 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 5 november godkänns och signeras. 

3. Hemsidan / Karl 
Karl har p g a hög arbetsbelastning inte hunnit ta del av den nya hemsides-designen, men 
menar att han kommer att klara av det så snart han får ledig tid. Karl är intresserad av att 
delta i utbildningsdag om den nya hemsidan (se pkt 6 nedan). 

4. Rapport från kretsrådet den 17 november i Lund 
Vare sig Karl eller någon annan i styrelsen hade tid att deltaga. 

5. Rapport från ”Valupptakt 2014” den 23-24 november i Lund / Cornelia 
Cornelia deltog den 23 november. Ca 20 deltagare. Rikskansliet hade sänt två 
representanter. Dessutom deltog ett kommunalråd från Malmö stad och en riksdagskvinna 
från Moderaterna. Huvudtema var att få till stånd en ”miljömärkning” av så många 
riksdagskandidater som möjligt. Rikskansliet arbetar med utformningen av en skriftlig 
enkät med frågor om miljö och klimat, som ska sändas ut till samtliga kandidater. 
Enkäten testades på mötet. Den slutliga versionen kommer att sändas till Cornelia. 
Cornelia sänder oss en länk som handlar om mötets resultat. Vi diskuterade även 
möjligheten att utforma en lokal enkät till Sjöbos kommunpolitiker, men vi avvaktar tills 
vi ser den centralt utarbetade enkäten. 

6. Rapport från grannkretsträff i Ystad den 26 november 
Gert och Leo deltog. Leo har skrivit ihop minnesanteckningar som läggs som Bilaga till 
detta protokoll. Huvudfrågor: Dispenser för bekämpningsmedel inom 
vattenskyddsområden, projektansökan avseende restaurering av vattenregimerna i 
Kabusa- och Tygeåns avrinningsområden samt på Ingelstorps ängar, YNF:s 
programförslag för hela 2014, rapport från YNF:s 40-årsfirande, info om TNF:s 
samarbete med Natursnokarna, ekologisk konsumtion, igenväxningsproblem i 
naturreservat samt önskemål om en utbildningsdag om den nya hemsidan. 
Per Nyström anmälde intresse för att representera vår krets i den planerade 
arbetsgruppen avseende vattenskyddsområden. 
Nästa grannkretsmöte ska arrangeras av någon av kretsarna i Skurup eller Simrishamn. 



7. Rapport från grodseminarium den 2 december i Kristianstad / Per 
Per och Ulrica samt ytterligare 35-40 personer deltog. Innehåll: 
a/ En tysk forskare presenterade sin studie av blodiglar som attackerar åkergrodor och 
paddor vid deras lek. Både grodorna och paddorna tycks klara sig bra, men Per befarar att 
småväxta groddjur och salamandrar skulle kunna lida svårt av liknande angrepp. 
b/ En nyupptäckt lokal för grönfläckig padda presenterades, nämligen i norra hamnen i 
Malmö där man under våren sett ca 170 spelande hannar. Möjligen har paddorna 
invandrat simmande från Danmark. Området är planerat för industribyggnation. Den 
grönfläckiga paddan är klassad som akut hotad. Ärendet ligger hos länsstyrelsen för 
beslut om områdets framtid. 
c/ Grodboken går till tryckning den 5 december. 
d/ Årets miljöpris tilldelades Montisoriskolan i Svedala. 
e/ Åtgärder för att mildra effekterna av att de statliga stöden till anläggning av våtmarker 
dragits in för 2014 diskuterades. En ansökan om medel för ett Lifeprojekt är under 
utarbetande av länsstyrelsen i Malmö och Danska Miljøstyrelsen. Primärt söks medel från 
naturvårdsverket för att skriva denna projektansökan till EU. 

8. Handla miljövänligt / Cornelia 
Cornelia har kontaktat Sjöbo kommuns kostchef Kerstin Bodin för att diskutera 
kommunens införande av ekologiska varor i verksamheten. Kostchefen ansåg sig inte ha 
möjlighet att tillmötesgå de önskemål som Cornelia framförde, och hänvisade till att hon 
var låst till kommunens upphandling av tjänster och varor. Nuvarande kostprogram 
skrevs 2001. Ny upphandling ska dock ske inför år 2015, men även inför denna hade 
kostchefen en negativ inställning till klimatsmarta varor med hänvisning till svårigheten 
att anlita tillräckligt stora och tillförlitliga leverantörer. Men som Cornelia påpekade: 
andra kommuner klarar det, så varför inte också Sjöbo. Förslag till aktiviteter inför valet 
2014: Enkät till politiker med frågor om miljö och klimatsmarta miljöval i kommunens 
verksamhet, uppvaktning av Stefan Lundgren, samt uppvaktning av Berit Lundström som 
är ordförande för nämnden för Vård och Omsorg i Sjöbo kommun. Frågor som vi 
diskuterade: Vad kan NFF göra för att sprida budskapen? Vem/vilka ska vi rikta ljuset 
på? Hur ska miljöpolicyn i det planerade kostprogrammet se ut? Kan vi påverka den 
kommande upphandlingen? 

9. Vårprogram 2014 
Fortsatt diskussion om vårens aktiviteter: Vi kom fram till följande: 
2 febr kl 10:00 Traditionell örnexkursion till Frihultsreservatet. Leo har talat med 
Madeleine Rohlin. Gert och Leo är ansvariga. 
13 alt. 20 mar kl 19:00 Årsmöte på Solvalla bygdegård. Föredragshållare – förslag Johan 
Hammar – Per utsågs att kontakta Johan. Ansvariga: Gert, Karl och Cornelia. 
April Seminariet i april med Sanna Dufbäck om ”Klimatsmart miljöval” stryks. 
6 april Flyttfågelexkursion till Sandhammaren i samarrangemang med Ystads NF. Ystad 
vill att Gert och/eller Leo ställer upp som ledare tillsammans med Kurt Ivarsson. 
April Föredrag kring temat ”Hur anläggs en ekologisk trädgård?” Leo har talat med Anna 
Persson, som är mycket positiv, och Ulrika har tagit kontakt med Trädgårdsföreningen i 
Sjöbo som ännu inte svarat. Leo kontaktar Anna om datum. 
Söndagen den 4 maj Grodexkursion i skymningen till Högaborg vid Tomelilla. Samling: 
Parkeringen vid ICA Kvantum i Sjöbo kl 20:00. Ledare Per och Karin. 
Söndagen den 18 maj Gökotta. Samling kl 08:00 på ICA Kvantums P-plats i Sjöbo. 
Ansvariga Gert och Leo 
Söndagen den 1 juni Exkursion till Östarp som uppföljning till Anna Perssons föredrag i 
april. Leo kontaktar Anna. 
Torsdagen den 5 juni Naturnatten, Upplev försommarnatten i Hagestad och 
Sandhammaren. Arrangeras av Ystads NF, vi hänger på. Leo kollar tid och samlingsplats. 



15 juni Vilda blommors dag. Rune leder blomstervandringen. Karin kontaktar Rune om 
samlingsplats och tid. 
1:a veckan av augusti Insektsvandring i Frihult med Håkan??? Ulrika kollar med 
Håkan. 
17 alt. 24 augusti Ängens dag i Vitabäck. Slåtterdag. Cornelia har slipsten. 
 
Gert som är ansvarig för programmet sätter deadline för texter och bilder till den 
10 december. Glöm inte att skicka bilder till honom. 

10. Övrigt 
a/ Karin presenterar ett kretsbrev som rikskansliet skickat ut, som bland annat innehåller 
”Motionera nu” (länsförbund, kretsar och enskilda kan motionera till riksstämman senast 
den 31 januari; Leo har motionsmallen) och ”Stadgar för Naturskyddsföreningen i XX” 
(Leo ombads kolla om våra nya stadgar som antogs på förra årsmötet står i 
överensstämmelse med denna mall), ny kampanj ”Ny vår för skogen”, ”Handbok för 
hemsidan”, ”Handbok för naturkontakt” (Karin har pdf-fil). 
b/ Gert ombads att skicka skrivelsen om åtgärder mot gyrokopterflygningar över 
naturreservaten till Karl (för inläggning på vår hemsida), Karin och Leo. 
c/ Kommunen anordnar en informationsdag om de nya riktlinjerna för föreningsstöden 
den 7 december. Ingen styrelseledamot har tid att delta. Det ser ut som om stöden riktar 
sig till föreningar med stort inslag av ungdomar. 
d/ Karin berättar att den pågående täkten i grustaget bakom amfiteatern i Sövde ska 
upphöra under 2014 Därefter ska grustaget återställas. Entreprenör är Skåne Grus AB. 
Leo kontaktar Skåne Grus AB och länsstyrelsen för att ta reda på hur återställningen ska 
genomföras och om nödvändigt försöka få till stånd en modifiering av återställningen i 
ekologisk anda. 
e/ Leo fick i uppdrag att invitera valberedningen till nästa styrelsemöte. 
f/ Per meddelar att informationsskyltar till Frihultsreservatet är under framtagning av 
extern konsult. Han vet inte när de blir klara. 

11. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 14 januari kl 19:00 år 2014 hos Per i 
Blentarp. 

12. Ordföranden tackar ledamöterna för ett trevligt möte och avslutar detsamma. Leo 
harangeras för det goda brödet som Eva-Karin hade bakat.  

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


