
 
 
 

Protokoll  
Styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 

 
Möte hos Cornelia i Vallarum, den 17 februari 2015 
 
Närvarande 
Karin Gerell Lundberg, ordförande 
Per Nyström, vice ordförande 
Ulrica Swärd, kassör 
Lars ”Leo” Leonardson, sekreterare 
Karl Ljung, ledamot 
Gert Ljungqvist, programansvarig 
Cornelia Lovfeldt, hemsidesansvarig 
Björn Barup, adjungerad 
 
1.  Mötet öppnades av Karin, som också hälsade alla välkomna.  

2. Protokoll från styrelsemötet den 15 januari 2015 
Godkändes och signerades. 

3. Valberedning 
I avsaknad av en formell valberedning hade Karin sammanställt en lista över styrelsens 
ledamöter och revisorer, som är valda för ytterligare ett år, ska väljas om och som avgår. 
Några förslag på nyval till valberedning fanns inte. Listan granskades och godkändes. 
Bilaga 1. 

4. Lokalt aktivitetsstöd, ansökan senast den 25 februari 
Tidigare beslutat att Cornelia fyller i ansökningsblanketterna och sänder dem till 
kommunen (se föregående protokoll §8). Leo överlämnar deltagarlistan för 
örnexkursionen och skickar snarast dito för familjedagen. Beslut: Kontaktpersonerna 
för respektive aktivitet ska fortsättningsvis upprätta deltagarlistor med personnummer 
(ÅÅÅÅMMDD) för samtliga deltagare. OBS att deltagare i åldrarna 3-25 år och 65+ är 
bidragsberättigade för kommunens aktivitetsstöd. 

5. Kulturdag i Sjöbo, den 13 juni 
Cornelia har kontaktat kommunen och föreslagit att vår krets gör en utställning om våra 
aktiviteter. Detta mottogs positivt. Hon har också kontaktat Sjöbo bibliotek, som gärna 
tar emot utställningen under juni månad. Kommunen ser positivt på att vi samarbetar med 
SFI (Svenska För Invandrare) i Sjöbo.  

Vår plan är att göra utställningen i form av några roll-ups, att delta i Sjöbos kulturdag, att 
ställa ut den på biblioteket under juni och att därefter flytta den till SFI:s lokaler. I vår 
plan ingår också att besöka Kulturcaféet i Sjöbo och berätta om vår verksamhet, ev sista 
torsdagen i mars. 

Beslut: 1/ Vi tar den erbjudna platsen på Sjöbo bibliotek. 2/ Cornelia undersöker om det 
är lönt att söka pengar till utställningen hos kommunen, och när sista datum infaller för 
ansökan om projektbidrag centralt hos Naturskyddsföreningen. 3/ Per undersöker 



kostnaden för att trycka upp roll-ups. 4/ Den slutliga formen för utställningen beslutas på 
nästa möte. 

Alternativa finansieringskällor som diskuterades var Projektbidrag och Blixtbidrag. 

6. ”Giftfri förskola”, förfrågan från Ystads kommun 
Björn var föredragande. Ystad kommun har kontaktat Björn och Cornelia och ber om 
hjälp med att arrangera föredrag om ”giftfri vardag i förskolan”. Föredraget ska rikta sig 
till politiker, tjänstemän och anställda på kommunens förskolor. Man vill också ha hjälp 
med inventering av kommunens förskolor för att kunna skapa ”giftfria” miljöer. Björn 
och Cornelia har svarat positivt. Kommunen har meddelat att de ska diskutera svaret på 
sitt nästa möte i v. 8 och därefter återkomma med svar. Cornelia har kontaktat NF-kretsen 
i Ystad och diskuterat situationen. De hade inget att invända. Beslut: Björn och 
Cornelia sköter kontakterna med Ystads kommun och ansvarar för föredraget. Detta sker 
i NF:s regi. Omfattning och finansiering av den önskade inventeringen måste diskuteras 
med kommunen. Om arbetet med inventeringen överskrider vad som är skäligt att utföra 
på ideell basis och om kommunen är beredd att betala för inventeringen föreslogs på vårt 
möte att Björn och Cornelia kan motta ersättning som privata konsulter – för att inte 
blanda in arvoden och arbetsgivaravgifter i kretsens ekonomi. 

7.  Kretsråd i Lund, den 1 mars 
Björn och Karin är intresserade av att delta om de hinner. Övriga intresserade kan 
anmäla sig direkt till länsorganet. 

8. Inbjudan till Studiefrämjandets årsmöte den 23 mars, anmälan senast den 1 mars 
Svalt intresse. Ingen anmälde sig på vårt möte. 

9. Hörjelgårdens Vänner, Storkprojektet, medlemskap 2015 
De årliga bidragen diskuterades mot bakgrund av våra höga kostnader under 2014. Om vi 
inte kan dra in mer aktivitetsstöd till kretsen än tidigare, så måste vi vara återhållsamma 
med utbetalning till föreningar/organisationer som är i samma situation som vi. Till 
Hörjelgårdens Vänner betalde vi 1.000 kr för 2014. Beslut 1: Ulrica betalar ut 500 kr till 
Hörjelgårdens Vänner för 2015. Beslut 2: Ulrica undersöker kostnaden för 1 stork hos 
Storkprojektet under 2015. Beslut om utbetalning tas på nästa möte. 

10. Förslag till bildandet av naturreservatet Fyledalen, remiss den 13 mars 
Som helhet var ledamöterna nöjda med förslaget. Diskussion uppkom om lämpligheten 
att låta ”ekonomiskt skogsbruk” finnas kvar inom reservatet. Detta är nödvändigt av 
ekonomiska skäl – länsstyrelsen/staten har inte råd att lösa ut dessa områden. Leo 
lämnade synpunkter på ”C. Ordningsföreskrifter …” punkt 6: Här bör tilläggas att det 
inte ska vara tillåtet att flyga med gyrokopter över naturreservatet, eftersom detta orsakar 
buller som stör rekreerande människor samt skyddsvärda fåglar och vilt. Längre ner i 
skrivelsen skrivs också att reservatet ska vara ett ”Tyst område”. Karin åtar sig att skriva 
remissvaret. 

11. Hänt se’n sist 
1/ Örnexkursion den 1 februari. Undertecknad berättade att deltagarantalet var ovanligt 
högt på denna naturvandring i Frihults- och Navrödsreservaten vid Sövdesjöns södra 
strand – ca 40 personer. Vädret var bra och deltagarna trivdes. Dagen förgylldes av två 
vuxna och två unga havsörnar, en ung kungsörn, flera glador och ormvråkar, en varfågel 
och sju salskrakar. Traditionsenligt bjöd vår krets på grillad korv som tillreddes i familjen 
Heijkenskjölds trädgård med god utsikt över Sövdesjön. Bilaga 2. Rapport från 
örnexkursionen den 1 februari 2015. 



2/ ”Fler fåglar i trädgården” den 8 februari. Ca 50 vuxna och barn deltog i 
Naturskyddsföreningens och Sjöbo trädgårdsförenings familjedag på Tomtemuseet i 
Sjöbo. Trädgårdsföreningens ordförande Karin Persson och undertecknad hälsade 
välkomna, varefter dagens första punkt inleddes – tillverkning av vintermat för 
småfåglarna. Därefter följde föredrag av Ulrica Swärd och undertecknad om hur man 
skapar en fågelvänlig trädgård, fågelholkar och vintermatning. Slutligen fick deltagarna 
spika ihop var sin fågelholk. PoG Woody sponsrade virke, uppsågning, spik och skruv till 
holkarna, och Granngården sponsrade kokosfett och frön till fågelmatberedningen. Att 
döma av deltagarnas reaktioner och nöjda miner var det en mycket intressant och trevlig 
dag. Bilaga 3. Rapport från familjedagen den 8 februari 2015. 
3/ Föreningsmöte Sjöbo kommun den 20 januari. Cornelia deltog. En konsult gick 
igenom hur man ska fylla i LOK-blanketterna. En kvinna från ”Hela landet ska leva” 
erbjöd sig att komma till oss och hålla workshops där vi kanske kan komma fram till hur 
vi kan rekrytera och engagera fler medlemmar och aktiva. Emanuel Hansson berättade 
om Par cour-aktiviteter i Sjöbo. 
4/ Möte med Studiefrämjandet den 11 februari. Cornelia deltog. Studiefrämjandet vill 
stimulera samarbetet med kommunens föreningar, och önskar att program och 
aktivitetsrapporter sänds till dem. Ekonomiskt kan Studiefrämjandet stötta föreningarna 
genom att trycka våra program, trycka affischer, hjälpa oss med brevförsändelser och 
informationsmaterial samt arrangera studiecirklar. 
5/ Undertecknad kontaktade under veckan handläggaren Carina Eklund vid Sjöbo 
kommun för att höra varför vår krets inte blev kallad till samråd om efterbehandling av 
Skåne Grus AB:s täkt i norra delen av Sövde. Carina meddelade att Skåne Grus AB 
fått i uppgift att kontakta oss, men uppenbarligen missat det. Samråd hölls på plats under 
november 2014. Deltagare var representanter för kommunen, länsstyrelsen och Skåne 
Grus AB. En överenskommelse gjordes som presenterades för markägarna. Samtliga 
berörda godkände planen. Under december genomfördes efterbehandlingen på den ena 
markägarens område på ett sätt som stod helt i strid med efterbehandlingsplanen. 
Skärningar lämpliga för backsvalor banades ut och mark med sandblottor som skulle 
gynna torrmarksflora och sand- och värmeälskande insekter täcktes över med matjord. 
Kommunen och länsstyrelsen har inte agerat, eftersom dispositionsrätten över marken 
övergår till markägaren efter att täkttillståndet gått ut, i detta fall 20141231. Beslut: 
Undertecknad fick uppdrag att kontakta Erik Stiernswärd på Sövdeborgs slott angående 
efterbehandlingen av de ännu inte förstörda delarna av grustäkten. Planerat samråd 
beträffande Finja Betong AB:s täkt vid Fyleverken skulle ha skett under 2014. 
Eftersom vår krets även i detta fall skulle ha blivit kallad men inte blev det, så kontaktade 
undertecknad ansvarig vid Finja Betong AB. Han berättade att man inte hunnit men 
skulle sammankalla till samråd under detta kalenderår. Han har redan min adress, och 
fick nu också telefon- och e-postadress till Karin. Bilaga 4a och 4b. 

12. Inför årsmötet den 19 mars – vem gör vad? 
Affischering: Karin – Sjöbo bibliotek, Granngården, Björn – Gallerian i Sjöbo, 
Vårdcentralen, Lövestad, Gert – ICA i Sjöbo, Ystads Allehanda, YA:s entré, Ulrica – 
COOP i Sjöbo, Per – Tempo i Blentarp, Cornelia – Vollsjö bibliotek. 
Upprättande av dagordning och verksamhetsberättelse: Karin 
Mötesordförande: Karin hör om Rune är villig. Om inte Rune, så kanske Evert kan ställa 
upp. 
Ekonomiredovisning och revisionsberättelse: Ulrica 
Kopiering av ovanstående material i 20 ex: Karl 
Kontroll av lokalen/ biografen Flora: Ulrica och Cornelia 
Kontakt med föredragshållaren: Cornelia 
Avtackningar: Karin 
Fika: Ulrica – kaffekokning, hämta nyckel till lokalen, muggar, servietter/fat, kollar med 



Matts om han har termosar och muggar som inköpts för några år sedan, Ulrica och Karl 
– inköp av kanelbullar eller liknande. 

13. Övrigt 
1/ Klimatfestivalen i Malmö har kontaktat Björn om NFF:s deltagande. Varken Björn 
eller Cornelia kan ställa upp. Kommer att hänvisa till Sara i Tomelilla. 
2/ Skyltningen i Frihults naturreservat är i ordning nu. Vår krets skulle kunna sätta upp en 
egen skylt om NFF:s damm. Inget beslut. 
3/ Möllers mosse - Gert. Skyddsjakt ska ske på 28 gäss under våren. Gert befarar att om 
jakten sker vid fel tidpunkt eller på fel sätt så kan skrattmåsarna störas. Gert kontaktar 
kommunen. 
4/ Per berättade att Allmänna arvsfonden har innestående pengar som föreningar kan söka 
för projekt. Speciellt gynnas projekt som riktas mot ungdomar. 
5/ Vad gör vi med kollektpengarna från Blentarps församling? Ett förslag är att ge dem i 
stöd för barnaktivitet om de har sådan. Ulrica kontaktar. 
6/ Länsstyrelsens naturguide: Karin har skickat in rättelser. 
7/ Kommunens aktivitetssida vill ha bilder till presentationen av kretsens aktiviteter. 
Beslut: Gert förmedlar de bilder han har. Björn skickar över bilder till Gert på 
översilningsmarken. 
8/ Erbjudande om tryckning av föreningsinformation har kommit från Åbergs Tryckeri 
AB i Tomelilla. Kontaktperson: Mikael Brorson. Beslut: Vi har inget behov just nu. 
Kanske något för framtiden. 
9/ Undertecknad har mottagit vårprogram från Naturskyddsföreningarna i Ystad, 
Kristianstad och Bromölla, Österlen, Vemmenhögsbygden och Lund. Vårt eget 
kretsprogram har skickats till 12 skånska kretsar, till Studiefrämjandet, Friluftsfrämjandet 
och Scouterna i Vollsjö och Sjöbo samt till Skånes Ornitologiska Förening (SkOF). 

Karin har skickat till Maria Sandell på länsstyrelsen. 

14.  Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 24 mars 2015 kl 19:00 hos Björn i Omma. 

15. Mötet avslutas av Karin, som framförde ledamöternas tack för den utsökta förtäringen. 

 

Vid anteckningsblocket  Protokollet justeras 

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


