
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Karin, Tågratorp, den 14 oktober 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Lars ”Leo” Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Cornelia Lovfeldt, hemsidesansvarig 
Ulrica Swärd, kassör 
Björn Barup, adjungerad 
 
1.a.  Mötet öppnades av Karin, som också hälsade alla välkomna.  

2. Protokoll från styrelsemötet den 16 september 2014 
Godkändes och signerades. 

3. Synpunkter på ”Tillsynsärende/Klingavälsån/Karups ängar, 21 oktober 
Vår krets har fått svar från Länsstyrelsen på vår skrivelse angående missförhållanden i 
samband med rensning av Klingavälsån inom Naturreservatet Karups ängar (Bilaga 1). 
Beslut: Gert sammanställer svarsskrivelse till länsstyrelsen. 

4. Leader, SÖSK, 21 oktober 
Vår krets har inga synpunkter på det utkast till den lokala utvecklingsstrategin för 
sydöstra Skåne som vi fått ta del av från SÖSK (LEADER). Beslut: Lämnas utan åtgärd. 

 5. Naturvårdsstrategi för Skåne, remiss Länsstyrelsen, 1 december, gemensamt dialogmöte i 
Malmö 22 oktober 
Ledamöterna uppmanas att i mån av tid läsa igenom den mer än 100-sidiga remissen till 
nästa möte. Beslut: Bordläggs till styrelsemötet i november. 

6.  Inbjudan till utbildningar, Sjöbo kommun 
Styrelsemötet anser att vi för närvarande inte har behov av de utbildningar som erbjuds. 
Beslut: Lämnas utan åtgärd. 

7. Kretsråd i Lund, 2 november 
Detta kan bli ett intressant möte då Naturskyddsföreningens nya ordförande kommer att 
presentera sina tankar inför framtiden. Tyvärr kolliderar kretsrådsmötet med vårt 
samarrangemang med Ystads- och Tomelillakretsarna – ”Fyeleån slingrar sig”. Karin, 
Cornelia och Ulrica är intresserade av att delta i kretsrådets möte. Beslut: De som är 
intresserade anmäler sig enskilt till mötet. 

8. Hörjelgårdens vänner 
Vår krets har fått brev från Hörjelgårdens Vänner med anhållan om stödbidrag från vår 
krets (Bilaga 2). Naturskyddsföreningen Färs anser att Hörjelgårdens arbete är av stort 
värde och bidrar gärna till det. Möjligen har vi redan överfört 1.000 kr för 2014. Beslut: 
Ulrica ombeds att kontrollera i våra räkenskaper om utbetalning skett eller inte. Om 
utbetalning inte skett överförs nämnda belopp av Ulrica till bankgiro 417-3118, 
Hörjelgårdens Vänner.  



9. Vårprogram 
Mötet diskuterade fram följande förslag: 
Januari Fågelholkar och vinterutfordring av trädgårdens fåglar, föredrag och holkbygge 
(Leo kontaktar Trädgårdsföreningens ordförande Kerstin Persson) 
Början av februari Örnexkursion till Sövdesjön 
19 mars Årsmöte, föredrag av Förbundet för organisk och biologisk odling alternativt 
tillfrågas Felix Heintzenberg att föreläsa och visa bilder om djurlivet under nordiska 
nätter 
Mars/April Vårsträcket på Sydkusten  
Början av april? Utflykt till storkhägnet i Sövde för att titta på storkarnas parningsspel 
18 april Klädbytardag 
Maj Utflykt till översilningsprojektet i Björkaån; Jonas Johansson tillfrågas om 
presentation 
Slutet av augusti Slåtter i Vitabäckskärret 
 
Övriga förslag som diskuterades: Besök på kommunens avloppsreningsverk, besök på 
Bosarp i Blentarp för att studera ekologisk kycklinguppfödning. Björn lovar kontakta 
”Storkboet” angående barnverksamhet i giftfri miljö. 

10. ”Hänt se’n sist” 
1/ Föreningsstöd. Cornelia har lämnat in en ansökan till kommunen avseende 
föreningsstöd för kostnader i samband med Ambjörn Carlssons föredrag i november om 
kungsörnar. 
2/ Cornelia har kontaktat kommunen angående kretsens möjligheter att kostnadsfritt få 
utnyttja någon av kommunens lokaler för styrelsemöten och föredrag. Något svar har 
ännu inte lämnats. 
3/ Miljövänliga veckan. Cornelia gav en kort redovisning av Miljövänliga veckan. Allt 
hade fungerat bra. Hela 60 personer har besvarat quizzet och två lyckliga vinnare fick var 
sitt äppelträd. Inventeringen av ekologiska varor i 7 av kommunens livsmedelsbutiker 
visade att butikerna har ett ökande sortiment av ekologiska varor. Inventeringen och 
resultaten uppmärksammades genom reportage i Ystads Allehanda och Skånska 
Dagbladet. 
4/ Med koppling till Miljövänliga veckan skickade Cornelia och Björn ett brev till 
kommunalfullmäktige (enligt anvisning från kommunen) med förslag att köpa in 100% 
ekofrukt till kommunens förskolor och skolor. Detta har sedan lämnats vidare till vård- 
och omsorgsnämnden som beslutar om inköp av mat till kommunens kök. Förslaget har 
refererats i Ystads Allehanda. Gert meddelade att brev kan ställas till kommunstyrelsen 
då möjlighet till medborgarförslag ej finns. Beslut: Cornelia och Björn följer upp med 
ett brev med samma innebörd till kommunstyrelsen i Naturskyddsföreningen Färs namn. 
5/ Exkursion – Fågelsträck. Gert berättade att 26 personer deltog i detta samarrangemang 
med Ystadskretsen. Fem av dessa (inkl Gert och Leo som assisterade Kurt Ivarsson) kom 
från vår krets. Ett lyckat arrangemang med stora mängder flyttande småfågel och en hel 
del ejdrar, småskrakar, lommar och änder. Rapport har lämnats till hemsidan. 
6/ Möte Naturvårdsstrategi för Skåne 26 september. Varken Karin eller Björn hade 
möjlighet att delta i mötet. Björn har börjat läsa den digra remissen. Remissen presenterar 
en bakgrund till den aktuella situationen och en strategi för framtida naturvårdsarbete, 
och efter arbetet/dialogen kring denna remiss skall det presenteras ett handlingsprogram. 
Beslut: De ledamöter som har synpunkter på remissen skickar dessa till Björn som 
sammanställer ett remissvar. Se också §5 ovan.  

11. Övrigt 
1/ Kurs – vindkraft. Naturskyddsföreningen anordnar seminarier om vindkraftens risker 
och lokaliseringar på olika orter i Sverige, i Skåne äger detta rum i Hässleholm den 15 



november. Beslut: Cornelia och Leo anmäler sig. 
2/ Naturskyddsföreningen anordnar höstkonferens om ”en skola för hållbar utveckling”. 
Konferensen äger rum den 7 november på Rival i Stockholm. Konferensen är gratis för 
en deltagande medlem per krets. Kostnaden för ytterligare deltagare är 700 kr. Lunch och 
fika ingår. Även kostnader för tågresa i 2:a klass betalas av riksorganisationen. Mer info 
finns på hemsidan <naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/konferens-om-
en-skola-hallbar-utveckling>. 
3/ Leo meddelade att höstprogram har inkommit från kretsarna i Staffanstorp, Svalöv, 
Falsterbonäset. Beslut: Leo besvarar genom att skicka ut vårt program i digital form till 
alla kretsar som vi mottagit program från och påpekar att det är önskvärt att programmet 
skickas ut till respektive krets medlemmar. 
4/ Vi har också mottagit ”Söderåsbladet”, Medlemsblad för Naturskyddsföreningen 
Söderåsen och Svalövs naturskyddsförening. Bladet innehåller aktuell information från 
ordföranden, samt artiklar genomförda aktiviteter och annat av intresse. 

12. Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 6 november kl 19:00 hos Ulrica i Knickarp. 

13. Mötet avslutas av Karin. Leo framför ledamöternas tack för den utsökta hembakade 
äppelkakan. 

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


