
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Karin på Tågratorp, den 27 maj 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Lars ”Leo” Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist 
Cornelia Lovfeldt 
Ulrica Swärd  
 
1.  Mötet öppnades av Karin. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 5 maj 2014 
Godkändes och signerades.  

3. Hemsidan 
Karin har kontaktat Karl och kommit överens med honom att Cornelia inträder som 
hemsidesansvarig. Karl kvarstår som medansvarig och kan hjälpa till om så behövs. 
Karin har också tidigare varit i kontakt med Joa i samma ärende. Beslut:  
1/ Cornelia blir ny hemsidesansvarig och Joa utses till medadministratör med ”viss” 
behörighet.  
2/ Beträffande hemsidans innehåll beslutades att Cornelia ska fortsätta att lägga in 
styrelseprotokoll och remissvar från 2012, 2013 och vidare.  
3/ Deadlines för aktivitetsrapporter till hemsidan ska fortsättningsvis vara 1 vecka. 
Texterna till aktivitetsrapporterna ska skickas i Word-format och bilderna som jpg. 
4/ Länkar till Storkprojektet i Skåne, Hörjelgården, Lunds Botaniska Förening, Skånes 
Ornitologiska Förening, Entomologiska Sällskapet i Lund och Puggehatten (Skånes 
Mykologiska Förening) ska läggas ut på hemsidan. 

4. Intern kommunikation 
Styrelseledamöterna uppmärksammades på att ge snabb respons på frågor och utskick, 
oavsett från vem i styrelsen de kommer 

5. ”Beredskapsplan” vid inställda exkursioner, ”mejllista till medlemmarna 
Beslut: Kontaktpersonerna för respektive aktivitet i vår- och höstprogrammen måste ta 
sitt ansvar för att skaffa ersättare i de fall de själva inte kan uppfylla sina åligganden. I de 
fall en ersättare inte hittas måste kontaktpersonerna meddela medlemmarna att aktiviteten 
är inställd. Detta måste ske via e-postutskick och genom att någon person ombeds att 
inställa sig vid samlingsplatsen för att meddela haveriet. Leo ska försöka ladda ner e-
postadresserna från Naturskyddsföreningens medlemslista, och vidarebefordra adresserna 
till styrelsemedlemmarna. 

6. Synpunkter på Länsstyrelsens begäran om flygförbud / Gert 
Gert har pga arbetsbörda och utlandsresa inte hunnit skriva något svar till Länsstyrelsen. 
Beslut: Gert lovar att skicka den tidigare behandlade skrivelsen till Länsstyrelsen. Pdf-
kopia till hemsidesansvarig. 



 

7. Remiss Sjöbo kommun, detaljplan Ilstorp – Sjöbo sommarby, 9 juni 
Beslut: Då styrelsen redan tidigare kommenterat detaljplanen och inte funnit några större 
problem, kommenteras inte samrådshandlingen i denna omgång. 

8. Utökat strandskydd remiss från Länsstyrelsen, 1 juli 
Karin gav ett kort referat av remissen. Styrelsen tyckte att förslagen är bra. Beslut: Karin 
skriver svar. 

9. ”Hänt se’n sist” – remissvar: trafikövningsplats, skrivelse: Karups ängar, naturvänliga 
veckan, interimistiskt beslut gällande Vitabäckshällorna, Möllers mosse, gökotta. 
1/ Trafikövningsplats vid Ilstorp _ Leo har efter samordning med styrelsen färdigställt 
remissvaret och skickat det till Sjöbo kommun. Gert kommenterade att flera viktiga 
instanser har yrkat på avslag av förslaget. 
2/ Karin har sänt in remissvaret angående Idrottshallen i Lövestad. 
3/ Gert har ännu inte hunnit sända in skrivelsen om Karups ängar – lovade att göra det 
snarast. 
4/ Naturvänliga veckan: Cornelia arrangerade aktiviteter i Vallarum den 11 maj. 
Evenemanget blev en stor succé med högt deltagarantal – 42 personer, positiva omdömen 
och rekrytering av ca 15 nya medlemmar till Naturskyddsföreningen, varav några 
tillfaller Färs-kretsen. 
5/ Länsstyrelsen har utfärdat ett interimistiskt beträdnadsförbud för naturreservatet 
Vitabäckshällorna – att gälla med omedelbar verkan – för att skydda häckande 
kungsörnar inom området från alltför närgångna fotografer och andra nyfikna. Förbudet 
gäller årligen under perioden 1 februari – 15 september. Beslutet har omprövats av 
Länsstyrelsen med anledning av ledningsägares behov att kunna underhålla befintliga el- 
och teleledningar som det finns servitut och ledningsrätt för. 
6/ Möllers mosse: Karin, Per och Gert har träffat företrädare för kommunens tekniska 
enhet, planenhet och grönytor och diskuterat planerna för en restaurering av dammen och 
ön. Mötet ledde fram till att kommunen ska låta undersöka dammsedimentets eventuella 
innehåll av miljögifter och oljor samt om detta är fallet ta in anbud på borttransport av 
sedimentet. Man ska också undersöka vattenkvaliteten och röja på ön till förmån för 
skrattmåsarna. Dessutom beslutade kommunens representanter att den planerade bron 
mellan fastlandet och ön inte ska byggas. 
7/ Kretsens gökotta gick till Navröd och Holmabacken vid Sövdesjön med Leo som 
ledare. Endast fyra medlemmar dök upp, vilket kanske kan förklaras av att morgonen 
hotades av regn (eller att det stod inställt på hemsidan?). Vi hörde göken i öster och fick 
se/höra tranor, törnsångare, rödstjärt, bofink, gulsparv, glada, tornfalk, havsörn, rödbena, 
storspov, enkelbeckasin, tornseglare, ladusvala, gravand, gräsand, snatterand, 
skäggdopping, gråhäger, gråtrut, skrattmås, fisktärna och grågås. På ängarna blommade 
mandelblom, smörblomma, ängsbräsma, fryle, svart(?)kämpar och småvuxna röda 
orkidéer. Medhavd fika intogs på Holmbackens topp. Den gula gyrokoptern passerade 
över sjöns östra strand kl 09:30. Hemfärden skedde i duggregn. 
8/ Gert meddelade att Sjöbo kommun begåvats med en ny häckande fågelart, nämligen 
brandkronad kungsfågel. 

10. Höstprogrammet 
Det i förra styrelseprotokollet föreslagna programmet spikades med följande tillägg: 
17 aug Insekternas dag, samarrangemang?? med Christinehof. Ledare Per. 
7 sept Ekorundan. Kontaktpersoner: Cornelia och Ulrica. 
10 sept Kronhjortsbröl. Ingen kontaktperson utsedd, hänvisning till Ystadkretsens 
hemsida. 



28 sept Sandhammaren, samarrangemang med Ystadskretsen. Kontaktpersoner: Gert och 
Leo. 
Okt  Geologisk exkursion med Karl Ljung. Gert kontaktar Karl angående datum och 
exkursionsmål. 
2 nov Nybroåns/Fyleåns meandring. Kontaktperson: Ulrica 
Mitten av nov Ambjörn Carlsson håller föredrag om kungsörn. Gert kontaktar. 
Beslut: Texter sänds till Gert senast den 22 juni. Programvikning äger rum på nästa 
styrelsemöte. Leo fixar adressetiketter och frimärken. 

11. Övrigt 
1/ Sjöbo trädgårdsförenings ordförande Kerstin Persson har kontaktat Ulrica och Leo och 
frågat om de kan ställa upp på en holkbyggardag under vintern 2014/2015. Ulrica och 
Leo har svarat positivt och ställer upp som representanter för vår krets. Styrelsen är 
positiv och anser att detta bör ske i form av samarrangemang. Kontakt tas i god tid. 
2/ Valupptakten – vad kan vår krets göra? Bordlades till nästa möte. 
3/ Cornelia meddelade att hon beställt en flagga, tre ordensband, fröpåsar, värvarkort ”Vi 
vill ha Dig”, klistermärken och ett folderställ från Naturskyddsföreningens kansli. 
3/ Beslutades att bjuda in Björn Barup till nästa styrelsemöte. 

12. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 22 juli kl 19:00 hos Gert i Sjöbo. 

13. Karin avtackades för den läckra tårtan. Därefter avslutade Karin mötet.  

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


