
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

Möte hos Leo på Ågerups gamla skola, den 9 juni 2015

Närvarande: Karin, Gert, Leo, Björn och Cornelia

1. Mötet öppnas 

2. Protokollet från styrelsemötet den 7 maj godkändes och undertecknades av 
Karin och Cornelia.

3. Vi planerar för en utställning med rollups på biblioteket i Sjöbo med start den 
13 juni och en månad framåt. Cornelia berättade att rollupsen inte är färdiga 
och att vår utställning får bli något framskjuten. Hon och Per planerar att 
arbeta med rollupsen under kommande vecka. De skickar sedan ett utkast till 
styrelsen för kännedom och åsikter innan tryckning.

4. Leo har gjort en skrivelse med förslag till ändrade riktlinjer för efterbearbetning
av sand- och grustäkter. Han föreslog att vi ska kontakta riksföreningen för att 
få ytterligare kraft bakom föreslaget. Han fick i uppdrag att kontakta lämplig 
person i riksorganisationen och skicka skrivelsen på mail till styrelsen för 
synpunkter.

5. Björn berättade att Cornelia kontaktat Ystad kommuns representant angående
Giftfri vardag och lämnat en enkel sammanfattning av vår föreläsning. Vi har 
också meddelat dem att vi planerar att hålla en ny föreläsning i egen regi 
tillsammans med Naturskyddsföreningens krets i Ystad. Till föreläsningen 
välkomnas allmänheten samt kommunens tjänstemän och politiker. Vi har inte 
fått något svar på detta förslag och vet ännu inte om de planerar för en 
föreläsning med oss i egen regi. Cornelia kontaktar Ystad kretsen för 
samarbete angående föreläsningen ”Giftfri vardag” och lämplig lokal.

6. Inköp av material till den planerade Natursnoksverksamheten är inte aktuellt 
än. Vi håller utkik efter luppar till lämpligt pris och eventuella bidrag och stöd 
att söka till framtida investeringar.

7. Vi planerade inför kommande höstprogram och vill förrutom det som kommer 
med i programmet även finnas på plats på Mossagården under Ekorundan 
den 5 eller 6 september. Cornelia kontaktar Ebba-Maria på Mossagården och 
diskuterar möjligheterna att få lov att informera om föreningens arbete m.m 
där. Deadline för texterna till programmet är den 15 juli! Skicka också bilder till
Gert.



Datum Aktivitet Ansvarig

2015

Augusti

15 Familjedagen på Christinehof Cornelia

16 Insekternas dag, Frihult (Snokarna) Per, Björn

23 Slåtter vid Vitabäckskärret Karin, Rune

29-30 Fladdermusnatten Karin, Rune?

September

27 Flyttfågelsträck Gert, Leo

Oktober

? Geologiexkursion Karl, Björn

November

          ? Föredrag, (Felix Heintzberg?) Leo, Cornelia

2016

Februari

7 Örngott Leo, Gert

Mars

17 Årsmöte, föredrag (Målarmusslan) Gert, Cornelia

8. Hänt sén sist!
a) Gert berättar om den trevliga utflykten till Ängavattningen den 21 maj där ca 40 
personer deltog. Bilder och text om aktiviteten finns på hemsidan. 
b) Ingen från styrelsen deltog i Naturnatten i Skurup den 5 juni.
c) Björn och Cornelia deltog i ”Hela Sjöbo i naturen” med Natursnoksaktiviteter den 7 
juni. Det var ett lågt antal besökare men aktivteten kändes lyckad för vår del trots 
detta. Bilder och text om aktiviteten finns att läsa på hemsidan. 
d) Då Karl inte deltog i mötet vet vi inte hur det gått med remissvaret angående 
Mineralpolicyn, från riksföreningen som skulle besvaras innan den 31 maj. Inte heller 
med SAM-ansökan som skulle kickas in senast den 12 maj.
e) Ingen från styrelsen deltog i föreningsträffen, Sjöbo kommun den 20 maj.
f) Karin deltog i invigningen av naturreservatet Fyledalen den 29 maj, vilket var ett 
bra arrangemang.

9. Karin delade ut affischer med information om Vilda Blommors Dag den 14 juni. Vi 
ombeds sätta upp dem på lämplig plats och Karin kontaktar tidningarna. Det finns 
inga frågetecken inför årets slåtter vid Vitabäckskärret den 23 augusti. 

10.Under övrigt redovisade Leo den post som kommit in till föreningen under våren. 
Det som kommit in var ett avslag på en ansökan om föreningsbidrag från Sjöbo 
kommun, då vi inte redovisat närvarokort för 2014. Han hade också fått flera olika 
skrifter som Biologisk mångfald –Länsstyrelsen Skåne, Miljöhjältar –miljö mål i 
Skåne, Åtgärdsprogram för flodsandbi. Men också svar på vårt remissvar angående 
Simrishamnsbanan och en remiss angående Pålstorps utökade mjölkproduktion . Det
senare kommer vi inte att göra något yttrande kring.



11.  Nästa möte hålls den 30 juli kl 19 hos Gert.

12.  Mötet avslutas

____________________________                 _____________________________    
Karin Gerell Lundberg                                      Cornelia Lovfeldt
Ordförande                                                       Sekreterare
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