
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

Möte hos Gert i Sjöbo, den 30 juli 2015

Närvarande: Karin, Gert, Per, Björn och Cornelia

1. Mötet öppnas 

2. Protokollet från styrelsemötet den 9 juni godkändes och undertecknades av 
Karin och Cornelia.

3. Per sammanställer en redovisning av genomförandet och ekonomin för 
Frihultsprojektet och lämnar den till riksorganisationen. Även en redovisning 
sammanställs av Per till Naturkontakt med text och bilder. Efter att denna 
redovisning gjorts kan vi få det bidrag på 4500 kronor som vi beviljats till vår 
utställning med roll-ups. Även denna utställning ska redovisas med text om 
genomförande och ekonomi till riks. Kontakt skall även tas med Gert S på 
rikskansliet.

4. Sjöbo kommun har skickat information till oss med det nya regelverket 
gällande det kommunala föreningsstödet.

5. Det har inkommit en inbjudan till upptakt inför Ekokampanjen under 
Miljövänliga veckan 2015. Upptakten hålls på kansliet i Lund lördagen den 5 
september. Cornelia och Björn planerar att närvara.

6. Det har inkommit en inbjudan till workshopen ”Utveckla Sjöbos unika 
naturlandskap” från Sjöbo kommun. Workshopen hålls i Sjöbos kommunhus 
den 16 september kl 18-21. Sista anmälningsdagen är den 4 september.

7. Hänt sén sist
a) Vilda blommors dag den 14 juni. Rapport och bilder finns att se på 

hemsidan.
b) Vi har sedan den 25 juli en utställning med roll-ups och 

informationsblad på biblioteket i Sjöbo. Cornelia frågar bibliotekets 
representant om vi får lov att fortsätta utställningen i ytterligare två 
veckor. 

c) Leo, Karin och Rune har haft ett möte med representanter från 
Fyleverken i området den 7 juli. Det var ett långt och bra möte där 
Fyleverkens representanter ställer sig positiva till att bevara området i 
dess befintliga skick. De har även kontakt med länsstyrelsen och vi 
kommer fortsättningsvis att hålla kontakt och god dialog med 
Fyleverken.

8. Kommande aktiviteter
a) Natursnokarna i Färs och Tomelilla håller i aktiviteten Djurstig under 

Christinehofs Familjedag den 15 augusti mellan kl 11 och 15. Cornelia, 
Karin och Leo deltar från vår krets.



b) Slåtter av Vitabäckskärret den 23 augusti med start klockan 10.
c) Under International Bat Night den 29 augusti genomför vi en 

fladdermusvandring vid Övedskloster under ledning av Karin Gerell 
Lundberg och Rune Gerell.

d) Vi kommer att vara på Mossagården, Veberöd under Ekorundan 
söndagen den 6 september. Tanken är att dela ut material och ”visa 
upp” föreningen. Per, Björn, Gert och Cornelia planerar att delta.

e) Vi planerar för en natursnoksaktivitet i september. Tema håva och 
insekter. 

9. Under övrigt tas följande upp:
a) Karin undrar om vi kan se någon förteckning över nya medlemmar i 

medlemsregistret. Hon vill skicka program och ett ”välkommen”-brev till 
dem. Styrelsen tycker det är ett bra initiativ och Cornelia undersöker 
saken.

b) Per berättar om sina fina fynd av 2 stycken ekoxar på vägen utanför 
Sövde. Han vill gärna att vi uppmärksammar förekomsten av ekoxe på 
platsen samt undersöker allmänhetens kunskap om förekomsten av 
ekoxe här. Kanske kan vi göra det till en vår/sommar-aktivitet under 
nästa år, en insektskväll runt midsommar.

c) Enligt Björn återställer (matjord körs ut) man nu i grustaget i Omma. 
Björn undrar hur återställandeplanen ser ut och kontaktar kommun för 
att de ska ta fram den. Björn håller också kontakt med Leo (vår 
grustäktsansvariga) om ärendet.

d) Cornelia har kontaktat Ystad kommun angående samarbetet kring gifter
i barns vardag (föreläsning och eventuell inventering). Inget svar, hon 
mailar igen. Hon har också kontaktat Bert Rydhage i Ystadkretsen 
angående ett samarbete kring en föreläsning i Ystad om gifter i barns 
vardag där allmänheten samt politiker, tjänstemän och anställda bjuds 
in. De lovade återkomma efter sitt styrelsemöte i juni (inställt). Vi 
avvaktar deras möte i augusti. De verkade positiva till ett samarbete 
och hade flera förslag på lokal att låna till föreläsningen.

10.  Nästa möte hålls den 10 september kl 19 hos Per.

11.  Mötet avslutas

____________________________                 _____________________________    
Karin Gerell Lundberg                                      Cornelia Lovfeldt
Ordförande                                                       Sekreterare
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