
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Per i Sjöbo, den 19 augusti 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars ”Leo” Leonardson, sekreterare 
Ulrica Swärd, kassör 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Cornelia Lovfeldt, hemsidesansvarig 
Björn Barup, adjungerad 
 
1.  Mötet öppnades av Karin, som också hälsade alla välkomna. 

2. Protokoll från styrelsemötet den 22 juli 2014 
Godkändes och signerades. 

3. Simrishamnsbanan, 29 augusti 
Diskussion om remissen och hur vi ska hantera den. Karin kommer att kontakta Margit 
Anderberg, NF i Lund, och höra om det fortfarande är hon som ska sammanställa 
remissvaren från de berörda kretsarna, och vilken typ av kommentarer hon i så fall vill 
ha. Styrelsens allmänna åsikt var att underlagsmaterialet/utredningarna är dåligt 
underbyggda och inte tillåter att några definitiva slutsatser angående banans dragning kan 
dras. Styrelsen ansåg också att det är förenat med stora risker att acceptera utredningarna 
i deras nuvarande skick. Om det skulle inträffa att utbyggnaden fördröjs eller ”läggs i 
malpåse”, så är det stor risk att en framtida diskussion om bandragningen kommer att 
baseras på dessa utredningar i stället för att nya utredningar genomförs. Vi kom överens 
om tre angreppspunkter: 1/ Underlaget har stora brister. 2/ Diskussionen om djurpassager 
är dåligt underbyggd och antalet passager är alltför lågt. 3/ Vi kan inte med nuvarande 
underlag kommentera banans dragning. Beslut: Karin skriver ett kortfattat remissvar. 

4. Giftfri vardag, 4 september 
Cornelia har inskaffat underlag för ett föredrag från rikskansliet och kemikalienätverket. 
Björn hjälper henne med arrangemangen. Föredraget hålls på Solvalla bygdegård med 
start kl 19:00. Bidrag för aktiviteten har sökts hos kommunen men eventuella medel kan 
inte betalas ut förrän efter genomförandet. Beslut: Cornelia/Björn sänder inbjudan till 
kommunen en av de närmaste dagarna. 

 5. Inbjudan till regional upptakt – Miljövänliga veckan, 6 september 
Miljövänliga veckan äger rum den 28 september – 8 oktober. Cornelia har anmält sig till 
upptakten. Eventuellt deltar även Björn. 

6. Hemsidan – ”Om oss” 
Vi diskuterade vad som är lämpligt att skriva om oss. Beslut: Namn, bostadsort, särskilt 
intresseområde. Alla skickar information till Cornelia som lägger in den på hemsidan. I 
anslutning till mötets öppnande tog Per en gruppbild på de närvarande ledamöterna. 
Denna ska också läggas in på hemsidan. 



7. Enkät, frågor till politiska partier inför kommunalvalet 2014 
Cornelia har tittat på flera kretsars förslag till frågor. Detta var ett bra underlag för vår 
diskussion. Beslut: Vi ska ställa fem frågor rörande 1/ partiernas inställning till att 
anställa en kommunekolog, 2/ hur partierna vill verka för att gynna naturvården till 
fromma för framtida generationer, 3/ hur partierna ställer sig till ändring av de nya 
upphandlingsreglerna för ekologisk och närproducerad mat, 4/ vilka åtgärder partierna 
planerar att vidta för att bromsa klimatförändringarna, och 5/ ytterligare någon fråga som 
partierna vill verka för under den kommande valperioden. Cornelia formulerar frågor och 
sänder ut till styrelseledamöterna. Svar ska skrivas och sändas till Cornelia snarast, dvs 
helst samma dag som frågorna kommer! Frågorna och de politiska partiernas svar 
kommer att presenteras på kretsens hemsida och även sändas till lokalpressen före valet 
(givetvis) så att de kan underlätta för väljarna att rösta på ett grönt alternativ. Vi beslutade 
också att endast sända frågorna till de partier som för närvarande är representerade i 
kommunfullmäktige. 

8. Blentarps församling – kollekt 
Ulrica meddelade att det influtet 551 kr från Blentarps församling att användas till 
lämpligt ändamål. Beslut om ändamål fattas när ett lämpligt sådant dyker upp. 

9. Hänt se’n sist 
1/ Karups ängar: Gert har färdigställt skrivelsen och kompletterat den med egna bilder. 
Den har sänts till Länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverket, samt för kännedom till 
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) och Naturskyddsföreningen i Skåne (SKNF). 
Bilaga 1 till detta protokoll. 
2/ Synpunkter på Länsstyrelsens begäran om flygförbud: Gert har färdigställt skrivelsen 
och sänt den till Länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverket, samt för kännedom till 
Skånes Ornitologiska Förening (SkOF) och Naturskyddsföreningen i Skåne (SKNF). 
Bilaga 2 till detta protokoll. 
3/ ”Budget”: Cornelia och Ulrica har gemensamt gjort en budget för 2014, vilken sänts 
till kommunen i anslutning till ansökan om föreningsbidrag. 
4/ Insekternas dag x 2: Insektsvandringen i Frihult den 3 augusti inföll med varmt och 
vackert väder. Hela 19 medlemmar njöt av en mycket lyckad visning. Speciellt 
insektslivet i komockor fångade mångas intresse. Flera barn deltog och var mycket 
intresserade och roade av att leta insekter. Insektsutflykten till Christinehofs Ekopark 
drabbades av ihållande regn, vilket resulterade i att endast 4 personer kom för att delta. 
Programmet ändrades snabbt till inneaktiviteter och Per visade och pratade till egna 
insektsvideor och bilder. Dessutom hade ett akvarium med vattenlevande kryp förberetts. 
Båda evenemangen rapporteras med utförligt på hemsidan. 
5/ Familjedag på Christinehof den 16 augusti. Dagen arrangerades tillsammans med flera 
andra föreningar och Natursnokarna i Tomelilla. Vädret var ganska bra och det var en 
jämn anstormning av uppskattningsvis 70 barn och vuxna som deltog i kretsens och 
Natursnokarnas gemensamma naturstig. Alla var nöjda och glada, och förhoppningsvis 
resulterar dagen i några nya medlemmar. Att tänka på inför liknande arrangemang. Flera 
engelska, tyska och franska gäster besökte vårt bord och det var en brist att vårt material 
inte var översatt till andra språk. Dessutom saknades vår logga på affischen. 

10. Övrigt 
1/ Karin har mottagit en inbjudan till Hörjelgårdens 200-årsjubileum. Tyvärr kan hon inte 
delta p g a hög arbetsbelastning, och överlåter sin plats till någon annan intresserad i 
styrelsen. 
2/ Information inför slåttern i Vitabäckskärret. Vi tycks ha gott om liar i år. Karin och 
Rune har skaffat en privat slipsten som dock inte är mobil. Alla som vill kan besöka dem 
och grundslipa sina liar. 



3/ Under hösten 2014 kommer det att vara en natursnoksledarutbildning på Hörjel. Björn 
och Cornelia är intresserade av att delta. 
4/ Undertecknad, Leo, har mottagit höstprogram från Naturskyddsföreningen i 
Vemmenhögsbygden, Österlens naturskyddsförening och Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad och Bromölla. Jag kommer att besvara dessa inviter genom att sända ut den 
digitala versionen av vårt höstprogram och uppmana mottagaren att göra programmet 
tillgängligt för respektive krets alla medlemmar.  

11. Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 16 september kl 19:00 hos Leo på Romeleåsen 

12. Per avtackades för utsökta och frasiga wienermazariner. Därefter avslutade Karin mötet. 

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


