
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Ulrica, Knickarp, den 6 november 2014 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars ”Leo” Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Cornelia Lovfeldt, hemsidesansvarig 
Ulrica Swärd, kassör 
Björn Barup, adjungerad 
 
1.  Mötet öppnades av Karin, som också hälsade alla välkomna.  

2. Protokoll från styrelsemötet den 14 oktober 2014 
Godkändes och signerades. 

3. Valberedning 
Eftersom den ordinarie valberedningen avgick vid det senaste årsmötet och ingen ny 
valberedning kunnat installeras, är styrelsen sin egen valberedning. Vid rundfrågan bland 
ledamöterna om deras avsikt är att kvarstå på sina poster efter nästa årsmöte, meddelade 
Karin att hon gärna ställer sin plats som ordförande till förfogande om någon annan 
styrelseledamot vill axla detta ansvar. Leo meddelade att han kommer att avgå som 
sekreterare vid nästa årsmöte, men kan tänka sig att kvarstå som ledamot men med 
mindre ansvar och arbetsuppgifter. Styrelseledamöterna uppmanades att söka efter nya 
potentiella ledamöter, så att förnyelse och föryngring av styrelsen kan ske.  

4. Naturvårdsstrategi för Skåne, remiss Länsstyrelsen, 1 december 
Karin, Ulrica, Björn och Leo har läst delar/hela remissen. Vi tycker att remissen är en bra 
bakgrundsbeskrivning av naturvården i länet, men reagerar på skrivningen om 
ekosystemtjänster, som kan tolkas som att den biologiska mångfalden måste generera 
inkomster. Remissen innehåller visioner men saknar förslag på konkreta åtgärder som 
måste vidtas för att de 15 miljömålen ska kunna uppfyllas. Styrelsen upplever frustration 
inför vad länsstyrelsen vill ha synpunkter på. Beslut: Alla som har synpunkter lämnar 
dessa till Björn senast den 25 november. Björn sammanställer remissvaret. 

 5. Beslut – naturreservatet Vitabäckshällorna 
Styrelsen tycker att beslutet är välmotiverat och att länsstyrelsen tagit hänsyn till de 
synpunkter vi lämnat på remissen. Beslut: Översänt beslutsmaterial läggs till 
handlingarna utan ytterligare åtgärder 

6.  Ekologisk frukt till barnen, förslag till kommunstyrelsen i Sjöbo kommun 
Cornelia och Björn har skrivit brev som ska sändas till kommunstyrelsen. Skrivelsens 
slutliga utformning diskuterades. Beslut: Björn färdigställer brevet, signerar det i NFF:s 
namn och sänder det till kommunstyrelsen. 



7. Rivstart! Workshop på kansliet i Lund den 10 november, fortsättning på Hörjel den 21-22 
november 
De flesta skånska kretsar har problem med att aktivera sina medlemmar. Workshoparna 
är ett initiativ för att finna olika sätt att aktivera medlemmar. Rikard Lehman från 
Trelleborg presenterar en aktiveringsstrategi den 10 november, varefter förslagen 
diskuteras gruppvis. Uppföljning av den första workshopen sker på Hörjel den 21-22 
november. Beslut: Björn och eventuellt andra som har tid föreslås anmäla sig. 

8. Grannkretsmöte, Skurup den 25 november 
Beslut: Karin anmäler sig själv samt Cornelia, Gert och Leo. 
Förslag till diskussion: Tidsmässig synkronisering av kretsarnas programskrivning. 

9. Vårprogram 
Mötet diskuterade fram följande förslag:  
Söndagen den 1 februari Örnexkursion till Sövdesjön 
Samling: Parkeringen vid Tempo i Blentarp. 
Tid: Kl 10:00. 
Kretsen bjuder på ”örngott”. 
Medtag: Sittunderlag, något varmt att dricka, kikare och fågelbok om Du har. 
Kontaktpersoner: Gert och Leo. 
  
Söndagen den 8 februari Fågelholkar och vinterutfordring av trädgårdens fåglar, 
föredrag och holkbygge. Samarrangemang med Sjöbo Trädgårdsförening och 
Naturskyddsföreningen i Färs. 
Lokal och tid ännu inte spikade. 
Blankett för anmälan utformas gemensamt. Senaste anmälningsdatum. 
Antal personer – bestäms när lokalen är klar. Antalsbegränsning blir nödvändig. 
Val av holktyp: Mes alt. stare. 
Leo kollar inköp och sågning av brädor, pris. 
Trädgårdsföreningen? Fixar krukor, fett och frön till fågelmatningen. Värmeplatta för att 
smälta fettet.  
Självkostnadspris för deltagarna. 
Fika bjuds.  
Kontaktpersoner: Leo, Ulrica och Björn. 
  
Torsdagen den 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. 
Lokal: Biogragfen Flora. 
Tid: Kl 19:00. 
Kontaktpersoner/Ansvariga: Cornelia och Ulrica (Fixar allt!). 
 
Måndagen den 6 april? Utflykt till storkhägnet vid Fulltofta för att titta på storkarnas 
parningsspel 
Föredrag om storkar av Staffan Åkerby. 
Föredrag om grodorna i dammen och ev. Ringsjöprojektet av Per Nyström. 
Kontaktpersoner: Cornelia och Per. 
 
Lördagen den 18 april Klädbytardag 
Lokal: Solvalla eller Flora, eller?? 
Kontaktpersoner: Cornelia och Ulrica. 
 
Mitten av maj Utflykt till översilningsprojektet i Björkaån  



Gert kontaktar Jonas Johansson och ber honom att presentera projektet. 
Per kan berätta om strandpaddor. 
Kontaktpersoner: Gert och Per. 
OBS NF i Ystad önskar samarrangemang. 
 
Söndagen den 21 juni Vilda blommors dag 
Ev besöka något av kommunens naturreservat? 
Kontaktpersoner: Rune och Karin. 
 
Söndagen den 23 augusti Slåtter i Vitabäckskärret 
Kontaktpersoner: Rune och Karin. 
Samarrangemang med Lunds Botaniska Förening. 

 Beslut: Kontakt-/ansvarspersoner skickar in fullständiga texter för sina aktiviteter till 
Gert senast den 1 december. De som har lämpliga bilder skickar dessa till Gert. Gert 
ansvarar för den slutliga designen. Gert kontaktar lämplig tryckare och avtalar om 
tryckningen. 

10. ”Hänt se’n sist” 
1/ Svar på ”Tillsyningsärende/Klingavälsån/Karups ängar 21 oktober 
Gert har formulerat svaret, som sänts till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket (Bilaga 1). 
2/ Avslag på ansökan om aktivitetsstöd hos kommunen angående medel till kostnader i 
samband med Ambjörn Carlssons örnföredrag den 13 november (Bilaga 2). Kommunen 
motiverar avslaget med att ”inriktningen bedöms inrymmas inom föreningens 
grundverksamhet och arrangemanget/föreläsningens främsta målgrupp bedöms vara 
föreningens medlemmar”. 
3/ Naturvårdsstrategi Skåne gemensamt dialogmöte i Malmö 22 oktober 
Ingen från kretsen deltog i mötet. Björn, som anmält sig, har fått minnesanteckningar från 
mötet. Björn ombeds att sända ut anteckningarna till ledamöterna. 
4/ Ledarutbildning Natursnokarna 25-26 oktober 
Björn deltog i utbildningen under två dagar. Bra konkreta förslag, presentation av vad 
andra kretsar gjort. Exempel: Vad gör trädets olika delar, hur fungerar trädets knoppar, 
hur använder man en lupp. Ledarutbildningen finansierades av IKEA. Enskilda kretsar 
kan också söka medel från IKEA. Sammankopplingen mellan IKEA och 
Naturskyddsföreningen diskuterades och vi var överens om att det är en farlig väg att gå. 
5/ Kretsrådet den 2 november 
Ingen ledamot hade möjlighet att delta. 
6/ Exkursion – Fyleån slingar sig igen den 2 november 
Leo rapporterar: Charlotte Lindström, kommunekolog i Tomelilla och tidig initiativtagare 
till Fyleåprojektet, presenterade projektets bakgrund, genomförande och framtida planer. 
Ingmar Jönsson berättade om de gamla ekarna, ekoxar och fladdermöss under fikapausen. 
Cirka 30 personer deltog, varav endast tre från NF Färs. Samarrangemang med kretsarna i 
Tomelilla och Ystad. Rapport finns inlagd på kretsens hemsida. 

11. Övrigt 
1/ Ansökan om organisationsnummer är inlämnad till Skatteverket i Västervik. 
Organisationsnummer krävs av kommunen när vi söker bidrag. 
2/ Leo har sänt ut inbjudan till föredraget om kungsörn den 13 november till 9 skånska 
kretsar som vi fått programblad från. 
3/ Kungsörnföredraget 
Cornelia och Leo lovar hjälpa Gert med anordnandet av fika på Solvalla bygdegård. 
Träffas där kl 18:30. 



12. Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 8 januari 2015 kl 19:00 hos Gert i Sjöbo. 

13. Mötet avslutas av Karin, som också framförde ledamöternas tack för den läckra 
fruktsalladen. 

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


