
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Färs 

 
Möte hos Karin Gerell Lundberg i Tågratorp den 9 oktober 2012 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Johan Persson, kassör 
Lars Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, ledamot 
 
1. Karin öppnar mötet och hälsar ledamöterna välkomna. 

2. Protokollet från föregående styrelsemöte den 11 september godkändes och signerades. 
Kommentarer till §7 ”Remiss cykelvägar: Karin har korresponderat med utredaren Tomas 
Björnsson. Behovet av en cykelled mellan Sövde och Blentarp samt vissa ändringar 
avseende leden sträckning vid Röddinge har införts i planen. Cykelplanen är nu färdig. 

3. Kretsens stadgar. Före styrelsemötet hade Karin sänt ut ett förslag till stadgar för vår krets 
till samtliga styrelseledamöter (se bilaga). Förslaget baserades på Lundabygdens 
naturskyddsförenings stadgar, som Karin infört smärre ändringar i. På mötet diskuterades 
datum och tidsgränser som anges i §5, 6, 9 och 10. Dessutom togs frågor upp om en krets 
kan vara vilande och i så fall hur länge, om en krets kan existera med vakant 
ordförandepost, samt vem som tar ansvaret för upplösning om en vilande krets inte 
återupplivas. 
Stadgarna kommer att tillställas valberedning, revisorer samt kretsens årsmöte i god tid 
före årsmötet. Stadgarna ska stadfästas av årsmötet. 

4. Inbjudan av valberedningen till mötet i november. Eftersom två ledamöter i styrelsen 
meddelat att de inte önskar bli återvalda, samt att kretsens stadgar ska revideras, så har 
ordföranden Karin inbjudit valberedningen att delta i nästa styrelsemöte. 

5. Information om yttrande om Everlövstäkten. Leo har varit i kontakt med entreprenören 
Rolf Blank och länsstyrelsens myndighet för tillståndsprövning. Leo/undertecknad gick 
igenom yttrandet i stora drag. I yttrande tillstyrks en förlängning av nuvarande 
täktverksamhet med två år samt ges synpunkter på efterbehandlingen efter avslutad 
exploatering. På ett par punkter blev vi tvungna att kompromissa för att skapa möjligheter 
för en godtagbar efterbehandling när verksamheten läggs ner. Yttrandet har sänts till Rolf 
Blank, länsstyrelsen och kommunen (tillsynsmyndighet). 

6. Vitabäckskärret. Hur ska vi hantera skötseln i fortsättningen? Intresset för slåtter av kärret 
har de senaste åren varit minimalt både bland styrelsens ledamöter och övriga 
medlemmar. Karin har lyckats kontakta Gunilla Lund, som är länsstyrelsens handläggare 
gällande revideringen av Vitabäckshällornas skötselplan, för att diskutera problemet med 
slåtterverksamheten. 
Beslut: Ärendet bordläggs tills vidare. Till dess får slåtterfrågan begrundas av 
styrelseledamöterna. Karin håller kontakten med Gunilla Lund. 

7. Frihultsdammen – informationsskylt mm. 
Beslut: Per har meddelat att det inte är meningsfullt att vidta några åtgärder förrän hela 



reservatsbildningen i Frihultsområdet är klar. T ex bör vår krets information om området 
samordnas med länsstyrelsens information. 

8. Inbjudan till Sjöbo kommuns Nationaldagsfirande, möte den 10 oktober. 
Beslut: Vi avvaktar med deltagande tills vi fått mer info om utformning och syfte. 

9. Inbjudan till möte med Sjöbo kommun om ”Föreningsstöd”, den 17/18 oktober. 
Förslaget sänds ut på remiss. Beslut: Vi avvaktar remissen. 

10. Vårprogram. Med utgångspunkt från programmet för våren 2011 skissade vi på 2012 års 
program. 
Förslag till aktiviteter: 
Början av februari. Örnexkursion till Sövdesjön eller annan lämplig lokal. 
Kontaktpersoner: Gert och Leo. 
Torsdagen den 21 mars 2013. Årsmöte kl 19:00. Föreslaget föredrag: Emma Ådal talar 
om storkprojektet och storkar i Skåne. Gert kontaktar Emma. 
Söndagen den 31 mars, kl 08:00. Fågelexkursion till Sandhammaren eller Kåseberga, 
beroende på de senaste väder- och fågelprognoserna. Kontaktpersoner Gert o Leo. 
Slutet av april: Eventuellt Skånes geologi med Karl Ljung. 
Söndagen den 19 maj. Gökotta. Lokal ej bestämd. Gert o Leo. 
Måndagen den 5 juni. Naturnatten. Hänvisning till omkringliggande kretsars aktiviteter. 
Söndagen den 16 juni. Vilda blommors dag – blomstervandring. Förhoppningsvis med 
Rune o Karin. 

11. Övrigt. 
1/ Nästa grannkretsmöte äger rum tisdagen den 20 november kl 19:00 i Jazzarkivet i 
Tomelilla. 
2/ Leo har varit i kontakt med Eva Nielsen Osterman som är kommunens kontaktperson 
avseende LifeScape. Ärende: Att ändra utskicksadress till Gert Ljungqvist i stället för till 
mig. Detta lovade Eva att fixa. 
3/ Information: Trelleborgskretsen firar 60-årsjubileum med två temadagar den 18-19 
oktober. Alla välkomna! 
4/ Fågelexkursionen till Sandhammaren den 30 september blev ett inte helt lyckat 
arrangemang. Endast två personer utöver ledarna deltog. Dock ska påpekas att de var 
mycket intresserade, och att dagen trots väderprognosen blev en varm och skön 
skådardag. Bl a såg vi sträckande dvärgmåsar, bläsänder, sjöorrar, prutgäss, ladusvalor, 
sädesärlor, grönsiskor och bo-/bergfinkar.  
5/ Karin undrar vad för aktuellt info material som kan fås från Riks. Beslut: Leo kollar. 
6/ Föredraget den 30 oktober. Beslut: Gert och Leo gör en affisch i A3-format som kan 
hängas i skolor, bibliotek och affärer. Vem kan trycka? Karin skickar påminnelse om 
föredraget till kretsarna i Ystad, Tomelilla, Skurup och Simrishamn. Leo hämtar 
nycklarna till lokalen. Vem fixar fika? 

12. Nästa möte äger rum tisdagen den 27 november kl 19:00. Lokal meddelas senare. 
Ledamöter som inte kan delta vid detta datum ombeds att kontakta Karin. 

13. Mötet avslutas.  

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


