
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

Möte hos Karin på Tågratorp, den 7 maj 2015

Närvarande: Karin, Gert, Karl och Cornelia

1. Mötet öppnas 

2. Protokollet från styrelsemötet den 24 mars godkändes och undertecknades av Karin 
och Cornelia.

3. Bordlades då Leo som gjort skrivelsen inte närvarade på mötet.

4. Cornelia redogjorde för kontakten med Ystad kommun angående projektet ”Giftfri 
vardag”. De planerar en föreläsning till hösten och önskar få ta del av vad vi tar upp i 
vår föreläsning. Vi skickar dem en sammafattning av vårt material.

5. Vi har fått en remiss från riksorganisationen angående den förnyade Mineralpolicyn. 
Svar ska vara dem tillhanda den 31 maj. Karl åtar sig att titta på den och återkomma 
med förslag till remissvar.

6. Cornelia planerar att delta i föreningsträffen som anordnas av Sjöbo kommun den 20 
maj. 

7. Karin har blivit kontaktad av Friluftsfrämjandet angående deras aktivitet ”Hela Sjöbo i
naturen” den 7 juni 10-16. Vi får delta med frivillig aktivitet. Cornelia kontaktar deras 
representant för vidare information.

8. Vi har blivit inbjudna att delta i invigningen av naturrreservatet Fyledalen fredagen 
den 29 maj. Inbjudan finns att läsa på hemsidan, alla är välkomna!

9. Föreningen har beviljats ett projektstöd från riksföreningen på 4500 kronor. Vi 
använder dem till rollups- utställningen på biblioteket i juni. Cornelia och Per står för 
arrangemanget.

10. Länsstyrelsens beslut angående utvidgade strandskyddsområden lämnades utan vidare 
åtgärder.



11. Vi skissar på höstprogrammet. Alla uppmanas att komma med förslag på 
föredragshållare och planera för de utflykter som de blivit ansvariga för. Datum och 
aktivitet!

Datum Aktivitet Ansvarig
AUG
15 Familjedag Christinehof Cornelia, Sara, Björn
16 Insekternas dag, Frihult? Per
23 Slåtter vid Vitabäck Karin, Rune
SEP
5-6 Ekorundan Cornelia
6 Svampens dag Karin
16 Hjortbröl Bengt Celander
27 Flyttfågelsträck, Sandhammaren Gert, Leo
v. 40 Miljövänliga veckan Cornelia
OKT
? Geologi, Sjömossen/Vanstad mosse Karl
NOV
? Föredrag ?
JAN/FEB
? Örngott Leo, Gert
MARS
? Årsmöte ?

12. Karl kontaktar Ulrika och ser till att SAM-ansökan kommer in innan en 12 maj.

13. Allting är klart inför utflykten till Ängavattningen vid Björka den 21 maj. Skurup 
anordnar Naturnatten den 5 juni. Sjöbo Världsdag har blivit inställd men vi planerar 
att arrangera vår utställning på biblioteket trots det.

14. Under övrigt tas följande upp:
a) Den nya valberedningen består av Ulrika Swärd och Josefin Barup. Detta 

skrivs in på hemsidan.
b) Ett kungsörnsbo har blivit saboterat vid Eriksdal, mycket tråkigt! Alla 

uppmanas att kontakta de som vi tror kan ha sett eller hört något.
c) Länssyrelsen har skickat ett svar på vår skrivelse angående rensningen av 

Klingavälsån. De lägger ner ärendet utan åtgärd, föreläggande eller förbud.

15. Nästa möte hålls den 9 juni kl 19 hos Leo

16. Mötet avslutas


	Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs
	Datum
	AUG
	SEP
	OKT
	NOV
	JAN/FEB

