
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Per Nyström i Blentarp den 14 januari 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars Leonardson, sekreterare 
Ulrica Swärd, kassör 
Karl Ljung, hemsidesansvarig 
Joa Niskakari, suppleant 
Cornelia Lovfeldt, adjungerad 
samt valberedningen 
  Evert Persson 
  Stig Petersson 
 
1.  Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 3 december godkänns och justeras. 

3. Valberedningen 
Karin presenterade en lista med nuvarande styrelseledamöter inkl adjungerade Cornelia 
Lovfeldt. De närvarande ledamöterna meddelade valberedningen att de är redo att 
fortsätta på sina uppdrag under 2014/15 om årsmötet så önskar. Joa Niskakari (som 
anlände efter denna programpunkt) hade kontaktat Leo före mötet och meddelat att han 
pga arbete i Malmö bara kan vara sporadiskt närvarande på styrelsemötena och i 
styrelsens arbete under överskådlig tid. Joa är beredd att ställa sin plats till förfogande. 
Styrelsen anser dock att Joa är en god kraft som vi gärna behåller, och anser att han inte 
bör avgå. Joa meddelade efter sin sena ankomst till mötet att han accepterade detta. 
Cornelia meddelade att hon gärna vill bli invald i styrelsen, ett meddelande som 
valberedningen mottog med glädje. 
 
Valberedningen meddelade att båda ledamöterna avser att avgå vid nästa årsmöte. De har 
förslag på en ersättare, men behöver hjälp att hitta ytterligare en kandidat. 
 
Beträffande revisorerna gäller att de är valda även för perioden 2014/15.  

4. Nya hemsidan / Karl 
Karl har lagt upp en stomme för den nya hemsidan, som han demonstrerar. Hemsidan är i 
blog-format och lätt att arbeta med, tycker Karl. Allt som vi haft med på den gamla 
hemsidan finns med på den nya. Det kommer att vara möjligt för kretsens övriga 
medlemmar att skriva på sidan. 

5. Grustäkter, återställningsplaner 
Leo hade fått i uppgift att skaffa fram information om efterbehandlingsplanen för 
grustäkten bakom amfiteatern i Sövde. Entreprenör är Skåne Grus AB. Vid telefonsamtal 
med miljöinspektör Carina Ekelund på Sjöbo kommun framkom att täkttillståndet går ut 
2014-12-31. Eftersom inte allt material har tagits ut måste efterbehandlingsplanen 



revideras. Ett möte mellan Skåne Grus AB, länsstyrelsen och kommunen är planerat att 
äga rum vid grustäkten omkring 1 mars. Carina ansåg det önskvärt att 
Naturskyddsföreningen deltar med en eller flera representanter. Kallelse kommer att 
sändas till styrelsen via undertecknad, Leo. För ytterligare information hänvisas till 
Bilaga 1 till detta protokoll. 

 Leo informerade också om aktuella förhållanden gällande kvartssandtäkten i Fyledalen. 
Vid kontakter med länsstyrelsen och Sjöbo kommuns miljöchef Anders Lindén framkom 
att Fyleverken IMB AB inköpts av Finja Betong AB. Täkten upphörde 2002, men 
täkttillståndet gäller t o m 2018-12-31. Företaget får avyttra redan upptagen sand fram till 
dess att tillståndet går ut. Det finns en gammal efterbehandlingsplan, men den måste 
skrivas om eftersom planerade uttag inte genomförts. Ansvarig för att skriva den nya 
planen är Finja Betong AB. Lindén ansåg det önskvärt att Naturskyddsföreningen i Färs 
framför sina synpunkter på efterbehandlingen till Finja Betong AB och länsstyrelsen. Leo 
kommer att inom kort kontakta ansvariga på länsstyrelsen och FinjaBetong AB. För mer 
information, se Bilaga 2 till detta protokoll. 

6. Handla miljövänligt 
Cornelia väntar på svar från kostchefen på Sjöbo kommun (jfr föregående mötes 
protokoll § 8). Hon har hittat en facebook-sida där det visas hur en ICA-butik presenterar 
sina ekologiska varor med skyltar vid hyllorna. Detta skulle kunna vara ett sätt för oss att 
öka trycket på livsmedelskedjorna och förbättra informationen till kunderna. Hon undrar 
hur styrelsen vill att hon ska arbeta vidare. Efter diskussion kom vi fram till att vi ska 
inrikta oss på de restauranger i kommunen som serverar jätteräkor, tonfisk m fl 
utrotningshotade vattendjur och försöka påverka dem att övergå till ekologiskt riktiga 
alternativ. I första hand kommer då thai- och sushirestaurangernas servering av jätteräkor 
att angripas. Cornelia kommer att skaffa hem material från rikskansliet, samt kontakta 
restauranger i kringliggande städer för att ta reda på vilka alternativ till jätteräkorna som 
står till buds. Cornelia samlar in all information och sammanställer materialet som ska tas 
med till restaurangerna 

7. Remiss från länsstyrelsen, naturreservatet Vitabäckshällorna, 31 januari 
Karin föredrog ärendet och talade om den komplexa sammansättningen av olika 
naturtyper och djurarter inom reservatet. En utvidgning av reservatet är beslutad för att 
skapa bättre livsvillkor och större habitat för den sällsynta nyckelpigespindeln. Dock 
hotas den genom att länsstyrelsen planerar att tillstyrka ridning på markvägen genom 
spindlarnas habitat. Karin åtog sig att skriva svar på remissen. 

8. Policyremisser från riksstyrelsen, 16 februari 
Ingen har hunnit läsa remisserna, varför ärendet bordläggs till nästa styrelsemöte. 

9. Övrigt 
a/ Stadgarna. Leo hade fått i uppdrag att jämföra kretsens nya stadgar med den ”mall” 
för stadgar som sänts ut från rikskansliet. Jämförelsen visar att innehåll och andemening i 
vår krets’ stadgar mycket väl överensstämmer med den utsända mallen. Dock bör två 
punkter uppmärksammas: 1/ I mallens § 2 står att läsa ”Naturskyddsföreningen ska i hela 
sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn 
könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.” 2/ I mallens § 5 
presenteras en utförlig jävsregel, som vår krets saknar. Dessa två brister bör rättas till, 
men styrelsen anser att vi är väl medvetna om dessa förhållanden och redan försöker leva 
upp till dem. Styrelsen föreslår därför att ändring av våra stadgar får vila tills vidare. 
b/ Cornelia lämnar ett förslag till aktivitet i höstprogrammet 2014, nämligen att vi ska 
delta i ”Ekorundan”. Ekorundan besöker bönder i Skåne som odlar ekologiska 
grönsaker och uppföder sina djur enligt ekologiska principer. Bakom Ekorundan står 



föreningen ekobonden.se, som arbetar för att sprida kunskaperna om ekologisk odling till 
konsumenterna. Mer att läsa finns på www.ekobonden.se. Förslaget mottogs mycket 
positivt. 
c/ Sjöbo trädgårdsförening har tryckt och skickat ut sitt program för våren 2014. 
Lördagen den 29 mars är det Temadag om Trädgård och Miljö. Dagen ska inspirera 
trädgårdsägare att skapa en mer miljövänlig trädgård. På programmet står växtskydd, 
biologisk bekämpning, kompostering, permakulturdesign och växter som lockar insekter. 
”Färs Naturskyddsförening finns på plats och ger information om fågelholkar och 
svarar på frågor om djur i trädgården.” Enligt Ulrica har Trädgårdsföreningen lovat 
sponsra två deltagare från NFF. Styrelsen utsåg Leo och Ulrica, som engagerat sig i 
ärendet, att representera NFF. Hela programmet kan laddas ner som pdf-fil på 
www.sjobotradgard.se. På nästa styrelsemöte ska Leo och Ulrica presentera ett förslag på 
formen för NFF:s deltagande på temadagen. Leo lovade att informera Anna Persson, 
som ska leda exkursionen till Östarp söndagen den 8 juni. 
d/ Ulrica meddelar att hon pga resa inte kan delta i vårt årsmöte. Hon kommer därför att 
be kretsens revisor Johan Persson att presentera balans- och resultaträkning för det 
gångna året. 

10. Nästa styrelsemöte äger rum den 11 februari kl 19:00 hos Ulrica i Knickarp. 

11. Karin avslutar mötet och tackar Per för de utsökta semlorna. 

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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

 

Bilaga 1. 20131219 Grustäkten N om Sövde 

Bilaga 2. 20131211 Fyleverken vid Eriksdal 

  


