
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Gert i Sjöbo, den 22 juli 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars ”Leo” Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Cornelia Lovfeldt, hemsidesansvarig 
Björn Barup, adjungerad fr o m detta möte  
 
1.  Mötet öppnades av Karin och hälsade alla, och speciellt Björn Barup, välkomna. 

2. Val av Björn Barup som tillfällig ledamot i styrelsen fram till kommande årsmöte 
En enig styrelse valde Björn Barup till adjungerad styrelseledamot fram till kommande 
årsmöte 2015. 

3. Protokoll från styrelsemötet den 27 maj 2014 
Godkändes och signerades.  

4. Storleken på ”disponibelt belopp” som enskild ledamot kan besluta om i samband med 
aktiviteter 
Beslut: Efter en kort diskussion enades styrelsen om beloppet 1.000 kr. 

 5. Information om Familjedagen den 16 augusti 
Cornelia informerade om planerna för Familjedagen På Christinehof slott den 16 augusti 
kl 11:00-16:00. Dagen genomförs i samarbete med Natursnokarna i 
Naturskyddsföreningen i Tomelilla. Natursnokarnas ledare är Sara Albinson. I 
planeringsgruppen ingår dessutom Brösarps scoutkår och Tomelilla (?) Skogsmulleskola. 
Aktiviteter som beslutats är en Upplevelsestig med fem stationer (bl a titta på småkryp i 
lupp och vems är bajset), fårvallning med vallhundar och möjligheter för hundägare att 
prova spårning med hund. De flesta av aktiviteterna är gratis. Beslut: Cornelia skickar ut 
affischer i A4-format, som skrivs ut och sätts upp på lämpliga platser av 
styrelseledamöterna. Dessutom uppmanades alla som har tid att ställa upp som 
funktionärer. Anmälan till Cornelia! Värvningsinformation och programblad delas ut till 
intresserade. 

6. Simrishamnsbanan, 29 augusti 
Karin gjorde en kort presentation av remissens två dokument, som berör naturvärdena 
väster om Sjöbo tätort och fram till kommungränsen. Hon har varit i kontakt med 
Länsförbundet i Malmö där Margit Anderberg har åtagit sig att sammanställa all 
synpunkter från berörda NF-kretsar och besvara remissen. 

Styrelsen bedömning av båda naturvärdesvärderingarna är att de är ofullständiga, grundas 
på alltför gamla data och är alltför översiktliga för att tillåta en tillförlitlig bedömning av 
naturvärdena utefter de olika alternativen för Simrishamnsbanans sträckning. Styrelsen 



rekommenderar därför att och att en ny naturvärdesvärdering genomförs och att denna 
baseras på väl genomförda fältstudier. 

Beslut: Styrelsen rekommenderar ledamöterna att lämna synpunkter till Karin, som 
sammanställer våra synpunkter och skickar dessa till Margit Anderberg. Karin och Per 
erbjuder sig att representera vår krets om det sammankallas till möten i denna fråga. 

7. Ansvariga för ansökan om Föreningsstöd från Sjöbo kommun 
Cornelia har sänt in en ansökan om arrangemangsstöd till kommunen, och Karin har 
anmält sig själv och Cornelia till kommunen som ansvariga för stödansökningar från vår 
krets. Möjliga aktiviteter, som vår krets deltar i, som kan resultera i förenings-
/arrangemangsstöd är Giftfri vardag och Klädbytardagen. Samarbete kommer i båda 
fallen att ske med Solvalla bygdegård. Medel utdelas av kommunen i efterhand mot 
kvittounderlag. 

8. Referensgruppsmöte för föreningar i Sjöbo kommun, 10 sept 
Oklart vad mötet handlar om. Beslut: Cornelia deltar i mötet som representant för vår 
krets. 

9. Blentarps församling har hört av sig och vill skänka oss pengar från kollekten 
En representant för Blentarps församling har kontaktat Leo och meddelat att man beslutat 
skänka kollektpengar till Naturskyddsföreningen i Färs. Tidigare år har kollektpengar 
insamlats för naturvårdsändamål och då överlämnats till Världsnaturfonden. Något 
belopp har inte nämnts. Leo har vidarebefordrat ärendet till vår kassör Ulrica, som försökt 
få kontakt med den person som ringde till Leo, men ännu inte lyckats. Beslut: 
Naturskyddsföreningen tar tacksamt emot medlen. Beslut om ändamål tas när medlen 
influtit på kontot och vi känner gåvosumman. 

10. ”Hänt se’n sist” – Karups ängar, Synpunkter på Länsstyrelsens begäran om flygförbud, 
Vilda blommors dag, Utökat strandskydd – remiss från länsstyrelsen, Hemsidan 
a/ Karups ängar: Gert har inte hunnit färdigställa skrivelsen. Lovar att presentera den på 
nästa styrelsemöte. 
b/ Synpunkter på Länsstyrelsens begäran om flygförbud: Gert har inte hunnit färdigställa 
skrivelsen. Lovar att presentera den på nästa styrelsemöte. 
c/ Vilda blommors dag: Karin redovisar. Heinge naturreservat besöktes. Tyvärr var 
antalet deltagare ganska lågt i år, 7-8 personer. Vi diskuterade vad vi kan göra för att 
attrahera fler deltagare nästa år. Ett förslag var att inte lägga Våra blommors dag på exakt 
samma dag som är utlyst för hela Sverige, eftersom konkurrensen mellan kretsarna är hög 
på den gemensamma dagen. 
d/ Utökat strandskydd – remiss från länsstyrelsen: Karin har besvarat remissen i positiv 
anda. 
e/ Hemsidan: Cornelia påminner om att det fortfarande saknas rapporter från årets 
örnexkursion till Sövdesjön (Leos ansvar) och Geologiexkursionen till Fyledalen (Karls 
ansvar). Cornelia har dessutom länkat ”Grodans år, Vad mer??? till hemsidan och 
kommer att lägga in information från Anna Persson om bi- och humlevänliga 
trädgårdsväxter och åtgärder för att främja förekomsten av vildbin och humlor i 
trädgårdar. Cornelias tycker att presentationen av styrelseledamöterna under ”Om oss” är 
torftig och vill att vi alla skickar henne lite mer personlig information att lägga ut. Vi 
beslutar också att ta en gruppbild på styrelsen vid nästa möte. 

 Leo lovar att i god tid skicka ut inbjudan till Familjedagen den 16 augusti och fördraget 
om Giftfri vardag den 4 september till samtliga kretsmedlemmar via Naturkontakt. 
Cornelia skickar över underlag till Leo. 



11. Övrigt 
a/ Den 4 september håller Cornelia föredrag om Giftfri vardag på Solvalla bygdegård, kl 
18:30. Föredraget är en power-point-föreläsning som gjorts av Naturskyddsföreningen. 
Det behandlar Gifter i mat, kläder, leksaker, mm, och hur man förbättrar människans 
livsmiljö, i detta fall med speciellt fokus på barnens miljö. Cornelia har kontaktat 
kommunens förskolechef, som lovat vidarebefordra inbjudan till personalen på alla 
kommunens förskolor. Cornelia kommer också att bjuda in kommunpolitikerna, och 
Björn lovade att kontakta Barnavårdscentralerna. 
b/ Per har anmält en person till Sjöbo kommun för giftbekämpning av växter vid en 
våtmark söder om Snogeholm. Kommunen agerade snabbt och positivt till anmälan, och 
ärendet är nu lämnat för åtalsprövning. Besprutningen skedde i maj i anslutning till ett el-
stängsel mycket nära en våtmark med spelande löv- och klockgroda. Fotobevis finns. 
c/ Ska vår krets agera i valupptakten? Alla var positiva till någon slags aktion mot 
kandidaterna i kommunstyrelsevalet. Förslag: Vi formulerar 2-3 frågor som sänds till de 
valbara. Svaren sammanställs och publiceras i lokaltidningarna. Alla uppmanades att 
fundera på lämpliga frågor och formuleringar. 

12. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 19 augusti kl 19:00 hos Per i Blentarp. Hög 
närvaro önskas, eftersom vi ska ta ett gruppfoto av styrelsen. 

13. Gert avtackades för glass med hjortronsylt. Därefter avslutade Karin mötet. 

Efter mötet etiketterade och frankerade vi Höstens programblad, som Leo lovade lämna till 
posten. I år har vi låtit trycka upp bladet i 400 ex, vilket resulterade i att tryckaren, 
Teleservice i Sjöbo för första gången även levererade en faktura. 

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


