
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Gert i Sjöbo, den 15 januari 2015 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Lars ”Leo” Leonardson, sekreterare 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Cornelia Lovfeldt, hemsidesansvarig 
Björn Barup, adjungerad 
 
1.  Mötet öppnades av Karin, som också hälsade alla välkomna.  

2. Protokoll från styrelsemötet den 6 november 2014 
Godkändes och signerades. 

3. Styrelsens inre arbete/kommunikation 
P g a diskussion kring vårprogrammets tryckning föreslog Karin att vi vid det 
konstituerande mötet efter årsmötet ska diskutera och formulera arbetsbeskrivningar för 
styrelsens ledamöter. Det påpekades också att styrelsens beslut ska skrivas ännu tydligare 
i protokollen. 

4. Kassörens rapport 
Ulrica har förberett rapporten inför årsmötet. Våra inkomster var under 2014 ca 10.000 kr 
och våra utgifter för samma period ca 21.000 kr. Detta innebär att vi har tagit 11.000 kr i 
av kapitalet. Kvar på kontot finns nu ca 13.000 kr. 

5. Organisationsnummer 
På begäran har Skatteverket tilldelat vår krets ett organisationsnummer. Detta är 802491-
7224. Handlingens original samt anvisningar avseende obligatorisk inkomstdeklaration, 
adressändring för kretsen (f n står undertecknad som postmottagare), hantering av lön, 
arvode eller andra ersättningar, avregistrering och e-tjänster överlämnas av undertecknad 
till kassören. Kopior på handlingar biläggs detta protokoll som Bilaga 1a, 1b och 1c. 

6. Valberedning 
Eftersom den ordinarie valberedningen avgick vid det senaste årsmötet och ingen ny 
valberedning kunnat installeras, är styrelsen sin egen valberedning. Ulrica har meddelat 
att hon i samband med årsmötet inte ställer upp för omval. Hon avgår då från sitt uppdrag 
som kretsens kassör. Styrelseledamöterna uppmanades att söka efter nya potentiella 
ledamöter, så att förnyelse och föryngring av styrelsen kan ske. 

7. Grannkretsträff, Skurup, 25 november 
Vår krets representerades av Karin, Gert, Cornelia och undertecknad. Utöver 
representanter för Vemmenhögsbygdens NF, deltog representanter för NF:s kretsar i 
Ystad, Tomelilla och Trelleborg. Leo redogjorde för vad som timat på mötet och har 
lämnat en skriftlig rapport som biläggs detta protokoll (Bilaga 2). 



8. Föreningsstöd/kommunens administration 
Vår krets får relativt ofta förfrågningar om vi är intresserade av kommunens 
föreningsstöd. Vår uppfattning har varit att föreningsstöden främst riktas till kommunens 
idrottsföreningar. Detta kan vara fel. Beslut: Cornelia administrerar blanketterna från 
kommunen. 

9. Inbjudan till Föreningsmöte, 20 januari 
Vi har mottagit en inbjudan från kommunen att delta i Föreningsmötet den 20 januari. 
Cornelia åtog sig att representera vår krets. 

10. Kulturdag i Sjöbo, 13 juni 
Karin och Cornelia deltog i ett tidigare möte. Framför allt diskuterades då ett 
integrationsprojekt för nyanlända invandrare. Inför projektdagen den 13 juni uppmanas 
kommunens föreningar att presentera idéer och aktiviteter. Styrelsen ansåg att vi bör visa 
vad vi kan bidra med. Förslag som ventilerades var en naturinriktad utställning och 
exkursion. Möjligheterna att anordna en vandringsutställning som exponerar 
Naturskyddsföreningen under längre tid diskuterades. Denna skulle kunna starta på 
kulturdagen och därefter ”vandra” till t ex bibliotek och skolor inom kommunen. 
Cornelia åtog sig att kontakta kommunens kultursekreterare och flyktingsamordnare för 
att diskutera vårt deltagande. 

11.  Grustäkter – återställande- och skötselplaner 
Täkttillstånden för flera av kommunens sand-/grustäkter har upphört eller kommer snart 
att göra det. Det gäller då för vår krets att försöka påverka hur återställandet ska gå till. Vi 
besitter ju betydande kunskaper om den flora och fauna som finns eller kan utvecklas i 
täkterna. Undertecknad var 2014 i kontakt med de täktansvariga tjänstemännen på Sjöbo 
kommun. Dessa lovade att kalla vår krets till möte beträffande Skåne Grus AB:s sandtäkt 
norr om Sövde. Detta skedde inte utan Karin har i efterhand fått reda på att det aktuella 
mötet har genomförts utan oss. Undertecknad åtog sig att förhöra sig hos kommunen om 
orsaken och om fortsatt handläggning. Dessutom skulle det hållas ett möte i Eriksdals 
kvartssandbrott där återställandet skulle diskuteras. Vid kontakt med produktionschefen 
på Finja Betong AB Bo Andersson berättade han att ett möte planerades till sommaren 
2014, då en ny efterbehandlingsplan skulle diskuteras. Bo Andersson lovade att meddela 
Lilian Thurfjäll på länsstyrelsen i Malmö att hon skulle meddela mig när mötet skulle 
ske. Någon sådan kontakt har inte tagits i ärendet. Undertecknad åtog sig att kontakta 
Bo Andersson och Lilian Thurfjäll och höra hur långt ärendet kommit. 
Björn berättade att det utöver ovan nämnda två täkter finns en sandtäkt i Omma utanför 
Sjöbo, där täkttillståndet troligen går ut 2015. Undertecknad begär hos kommunen att vi 
får delta i planeringen av återställandet även i denna täkt. 
 
Karin föreslog också att undertecknad återupptar arbetet med att skriva ett förslag om 
revidering av reglerna för återställande av sand- och grustäkter. Detta ska ske. 

12. Möllers mosse 
Gert har mottagit analysresultat och statusbedömning av en vatten- och 
sedimentprovtagning som kommunen låtit göra under hösten 2014. Per och undertecknad 
har hunnit läsa igenom rapporten. På grundval av att dammens sediment innehåller höga 
halter av kväve och fosfor, samt förhöjda halter av polyaromatiska kolväten (PAH) och 
högmolekylära alifater samt av tungmetallerna zink, kvicksilver, kadmium och bly, har 
kommunen beslutat att dammens sediment ska muddras bort under 2015. Datum för 
muddringen är inte fastställt, men den ska inte ske under vårens reproduktionsperiod. Det 
framgår inte av rapporten om allt sediment ner till minerogen botten ska muddras bort 
eller om bara sediment ner till ett visst sedimentdjup ska bortföras. Vår bedömning är att 



undersökningen är väl genomförd och att bedömningen av resultaten, vilka jämförs med 
ytvatten, avloppsvatten, åkerjord och avloppsslam, etc, är ambitiös och noggrann. Vi 
föreslår dock att studien kompletteras med en undersökning av från vilka källor som 
näringsämnen, tungmetaller, polyaromatiska kolväten (PAH) och alifater kommer. 
Inflytandet av dessa källor bör minimeras före muddringen, så att inga överraskningar 
inträffar. 

 Kommunen har på nytt kontaktat Gert angående röjningarna på ön i mossesjön. 
Kommunen vill behålla två ståtliga pilar, vilket vi kan acceptera. Vi vill dock framhålla 
att det är vanligt att höga träd utnyttjas som spaningsplatser för framför allt kråkor som 
rövar ägg och även prederar på ungfåglar.  

Gert uttryckte att kontakterna med kommunen fungerar bra och kommer även framgent 
att representera vår krets när det gäller Möllers mosse. 

13. Se’n sist 

 1/ Föredrag ”Skånes kungsörnar i motvind” av Ambjörn Carlsson, som visade många 
bilder på kungsörnar och bildklipp från videor som placerats så att kungsörnarnas 
göranden och låtanden i bona under hela häckningssäsongen kunde följas. Ett mycket 
intressant föredrag tyckte de 43 åhörarna, som ställde många frågor till Ambjörn. 

 2/ ”Vindkraft på rätt plats” – endagskurs arrangerad av Naturskyddsföreningen och 
Studiefrämjandet. Deltagare från vår krets var Cornelia och undertecknad. En mycket 
innehållsrik och intressant dag. Slutsatser från dagen blev att fladdermöss är mer hotade 
av vindkraftverk än fåglar, bland fåglarna är det framför allt stora rovfåglar som är mest 
drabbade i relation till deras låga populationsstorlekar samt att man kan reducera risken 
för kollisioner med vindkraftverk för både fladdermöss och fåglar genom att placera 
verken på platser som är lågt frekventerade av dessa djurgrupper. Undertecknad har 
skrivit en utförlig rapport, som Cornelia ska lägga ut på nätet, se även Bilaga 3! GIS-
material kan laddas ner från naturskyddsforeningen.se. 

 3/ Förslag om ekologisk frukt till Sjöbo kommun. Kanslichef Helén Odéen har svarat på 
kretsens förslag att Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för kostverksamheten i 
kommunens skolor och förskolor och inköp av livsmedel. Vårt brev har därför 
överlämnats till nämnda nämnd. Bilaga 4. 

 4/ Remissvar ”naturvårdsstrategi för Skåne”. Björn har författat svaret och sänt det till 
länsstyrelsen. 

14. Kommande aktiviteter 
1/ Örnexkursion till Sövdesjön den 1 februari. Vi bjuder på animalisk och vegetarisk 
grillkorv med bröd. Gert och undertecknad ansvarar. 
2/ ”Fler fåglar i trädgården” den 8 februari. Familjedag i samarrangemang med Sjöbo 
trädgårdsföreningen. Föredrag om fågelholkar och matning, tillverkning av talg- och 
fröblandning samt mesholkar. PoG Woody sponsrar materialet till holkbyggena. Förslag: 
Vi beställer kaffe/te/läsk från Tomtemuseet à 10 kr. Cornelia lovar att baka bullar. 
Cornelia och Björn åtog sig att leda barnaktiviteter. Beslutades att de kan köpa in 
lämpligt material och pris(-er) till bästa prestation. Undertecknad fick i uppdrag att 
omgående sända kompletterande information om anmälan, etc, som ska läggas ut på 
hemsidan – till Cornelia.  

15. Övrigt 
1/ Björn tackar för uppvaktningen i samband med senaste barnets födelse. 
2/ Klingavälsån – den senaste dikesrensningen. Länsstyrelsen har lovat Gert att kontakta 



oss för en diskussion i fält angående genomförandet av framtida dikesrensningar. 
3/ Cornelia har kontaktat Studiefrämjandet för samarbete. Studiefrämjandet skulle kunna 
hjälpa oss med marknadsföring och möjligen också med ekonomiskt stöd i vissa 
sammanhang. 

16. Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 19 februari 2015 kl 19:00 hos Cornelia, 
Syremöllevägen 123, Vollsjö. 

17. Mötet avslutas av Karin, som framförde ledamöternas tack för de synnerligen läckra 
semlorna. 

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

 
…………………………..  …………………………..   
Lars Leonardson, sekr  Karin Gerell Lundberg, ordf 
 
Efter mötet satte vi på frimärken och adressetiketter på vårt Vårprogram 2015. Det kommer 
att nå 163 medlemmar exklusive sex styrelsemedlemmar. /Leo 
 


