
  Protokoll 

Konstituerande styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

 Möte hos Björn i Omma, den 24 mars 2015

 

Närvarande:

Karin Gerell Lundberg

Gert Ljungqvist

Björn Barup

Karl Ljung

Per Nyström

Cornelia Lovfeldt

 

1. Karin öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

2. Styrelsen konstituerades: val av sekreterare, kassör och vice ordförande. 

Cornelia Lovfeldt valdes till sekreterare.

Karl Ljung valdes till kassör.

Björn Barup valdes till vice ordförande.

 

     3. Till firmatecknare utsågs kretsens ordförande Karin Gerell Lundberg (personnr

    19570513-4343), sekreteraren Cornelia Lovfeldt (personnr 19850119-3521)   och 
kassören Karl Ljung (perssonnr 19760322-?) att teckna firma var för sig.

 

4. Som representanter till länsstämman den 25 april i Trelleborg utsågs Cornelia 
Lovfeldt och Per Nyström. 

 

5. Som representanter till rikskonferensen 23-24 maj i Åre utsågs Cornelia Lovfeldt 
och Karin Gerell Lundberg. 

 

6. Som representanter till kretsråden under 2015/2016 utsågs Karin Gerell Lundberg 
och Björn Barup. 

 

7. Mötet utsåg följande till ansvariga för: 

a)     Hemsidan –Cornelia Lovfeldt samt Björn Barup som medredaktör

b)     Medlemsregistret –Cornelia Lovfeldt sekreterare

c)      Program –Gert Ljungqvist

d)     SAM-ansökan –Karl Ljung kassör (ansökan ska vara inskickad innan den 
12/5)

e)     Föreningsbidrag –Cornelia Lovfeldt



f)        Vitabäckskärret –Karin Gerell Lundberg

g)     Frihultsprojektet –Per Nyström

h)      Konsumentfrågor –Cornelia Lovfeldt och Björn Barup

i)        Natursnokarna –Björn Barup och Cornelia Lovfeldt

j)        Grustäkter –Lars Leonardsson och Karin Gerell Lundberg

 

8. Karin föreslår att vi sänker beloppet som enskild ledamot får använda,utöver 
budgeterad kostnad, till aktiviteter från 1000kr/tillfälle till 500kr/tillfälle. Beslut att 
göra så då pengarna i kassan minskat betydligt under 2014. Vi beslutar också att 
göra en avstämning av tillgångarna inför höstprogrammet. Kassören uppmanas att 
meddela om tillgångarna minskar till under 10 000kr. Cornelia gör en budget för 
2015 med den från 2014 som mall. 

 

9. Årsmöteshandlingar ska skickas till riks senast den 30 april. Mötet menade att den 
tidigare sekreteraren Lars Leonardsson bör göra detta. Cornelia tillfrågar honom. 

 

10. Skrivelsen angående skötsel av efterbehandlade grustäkter bordlades till nästa 
möte. 

 

11. Inför Sjöbo Världsdag planerar vi för en utställning på Sjöbo bibliotek. Vi kommer 
att söka bidrag från riks till 2-4st roll-ups från Vollsjö Tryck. De kostar 2300kr/st och 
är då i storlek 80x200. Ansökan ska vara inskickad senast den 1 april. Cornelia tar 
fram blanketten som ska skickas in och Per gör ett utkast med exempel på hur våra 
roll-ups ska se ut samt fyller i blanketten. Vackra bilder från kommunen och text på 
svenska och engelska. Gärna bilder som illustrerar vår verksamhet. 

 

12.Cornelia har inte hört något mer från Ystad kommun angående deras förfrågan om 
vårt deltagande i deras Giftfri förskola-projekt. De skulle ha möte angående detta i 
v.8. Cornelia mailar kontaktpersonen på Ystad kommun och frågar om deras planer 
och beslut. 

 

13.Karin, Gert och Leo har tillsammans med länsstyrelsen och representanter från 
rensningsföretaget haft ett möte i fält angående Karups ängar och skrivelsen vi gjort
till länsstyrelsen. Maria Nitare handläggare för klagomålsärenden från 
Länsstyrelsen skrev minnesanteckningar. NSFF är besvikna på mötet och dess 
utgång. Gert besvarar skrivelsen vilket ska vara gjort senast i v. 15. 

 

14. Naturvänliga veckan (4-10 maj 2015) har ”Favoritträd” som tema. Diskussion 
angående Evighetsträd och barnaktivitet. Inga beslut om aktivtet togs, det är fritt 
fram för initiativ. 

 

15. Vi har fått granskningshandlingar gällande ” Förslag till detaljplan för Åkaren 1 & 
del av Åkaren 10, Byggaren 7 och Sandbäck 4:18, Sjöbo kommun”. En 
dagvattensutredning har tillkommit sedan föregående samråd. Svar ska vara 



kommunen tillhanda senast den 12 april. Karin ber Leo läsa utredningen och 
eventuellt återkomma med ett svar till kommunen. 

 

16.Remiss från Sjöbo kommun angående Grönstruktur- och naturvårdsprogram har 
inkommit. Svar ska vara kommunen tillhanda senast den 20 april. Karin har påpekat
för Elisabeth Nordwall på kommuen att det fattas text, bilder och hela kapitel i 
underlaget. Björn läser och skriver ett utkast till vårt remissvar. Lämna gärna era 
kommentarer till Björn! 

 

17.Remiss från Sjöbo kommun angående ÖP Landsbygdens utveckling. Svar ska vara
kommunen tillhanda senast den 3 maj. Karin och Björn läser och skriver ett svar. 

 

18.Trafikverket Region Syd har fattad beslut angående lokalisering av 
Simrishamnsbanan. Våra synpunkter på Simrishamnsbanans sträckning har gett 
avtryck. Karin påpekar att en grundlig inventering bör göras! 

 

19.Hänt se´n sist: 

a)     Ingen närvarade vid kretsrådet i Lund den 1 mars.

b)     Gert har kontaktat Åsa Lövgren på Sjöbo kommun angående Möllers 
mosse och jakt under skrattmåsarnas känsliga häckningsperiod i april. 
Kommunen ställer sig positiva till vårt förslag att inte bedriva någon jakt 
under denna månad. Det jagas istället i större omfattning under mars och 
augusti månad. Gert har blivit ombedd att hjälpa dem inventera fåglar och 
han tycker att de gjort en bra upprensning i området.

c)      Karin, Gert, Leo och Rune har gjort ett fältbesök vid Sövde grustäkt. Leo 
har kontaktat Erik Stiernswärd för att eventuellt få tillstånd biotopförbättrande
åtgärder (eftersom inte efterbehandlingsplanen följts). Tyvärr ledde samtalet 
inte till något positivt resultat! Tillsvidare lägger vi ner ”projektet”.

d)     Ingen har ännu hunnit titta på rapporten från Länsstyrelsen angående 
kommuner och den biologiska mångfalden.

e)     Karin har svarat på remissen angående förslag till bildandet av 
naturreservatet Fyledalen. Svaret finns att läsa på hemsidan.

 

20.Cornelia tar kontakt med Staffan Åkerby på Storkprojektet för att dubbelkolla att allt 
är okej inför vår guidning den 6 april. Vi diskuterar att ställa in 
Klädbytardagsarrangemanget den 18 april, då endast Cornelia har möjlighet att 
engagera sig. Vilket är tråkigt då vi planerat att genomföra denna aktivitet under 
lång tid. Möjliheterna att genmföra arrangemanget tillsammans med en annan 
förening eller skolklass undersöks under vecka 13. 

 

21.  

 a)Under övriga frågor meddelar Cornelia att vi blivit tillfrågade om att delta under 
Christinehofs Familjedag även detta år. Styrelsen ser positivt på vårt deltagande. Vi 
ställer däremot krav på att vår logga ska finnas med på/i affischer och annonser som 



Christinehof står för inför aktiviteten. 

 b)Sjöbo kommun önskar få in närvarokort angående föreningsstöden för     perioden 
1/7-31/12 2014. Cornelia meddelar Julia Falkman att några sådana inte finns, då vi 
börjat med närvarokort först under 2015.

c) Karin kontaktar Joa angående hans avgång från styrelsen och avtackning.

 

22.Nästa styrelsemöte hålls den 7 maj kl 19 hos Karin 

 

23.Mötet avslutas 

 

 


