
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

Möte hos Per i Blentarp, den 8 september 2015

Närvarande: Karin, Gert, Per, Leo, Björn och Cornelia

1. Mötet öppnas

2. Protokollet från styrelsemötet den 30 juli godkändes och undertecknades av 
Karin och Cornelia. 

3. Redovisningen till riks angående våra projekt i Frihult och utställningen med 
rollups ska vara klar innan oktober. Per lovar arbeta med redovisningen inom 
kort och sedan skicka den till riks samt en sammanställning till Naturkontakt.

4. Länsförbundet har sänt oss frågor att besvara angående hur de kan vara till 
hjälp och stöd för oss i kretsarna. Våra synpunkter sammanställs av Karin och 
skickas till ansvarig för förfrågningen på länsförbundet. Vi önskar att 
programbladen ska samtryckas för att sänka kostnaderna. Att de kretsar som 
har en vilande hemsida får hjälp samt att kalendern utvecklas så att alla 
program finns tillgängliga på hemsidorna. Vi önskar också hjälp med 
marknadsföring och tryck av affischer inför olika evenemang.

5. Cornelia har varit i kontakt med föreningssamordnaren Kenneth Mattson på 
Sjöbo kommun för att reda ut frågetecken kring föreningsstöden. Vår ansökan 
kunde inte lämnas den 25 augusti pga fel med vår föreningssida. Vi har nu via 
kontakt med samordnaren trots detta lämnat in en ansökan för perioden 1 
januari –30 juni. Kommunen vill ha in närvarkort före den 15 september för 
granskning. Cornelia skickar in dessa snarast! Arrangemangsstödet som vi 
sökte hösten 2014 betalades ut 20141125.

6. Ny slåtterdag för att göra färdigt det ännu inte avslutade slåtterarbetet i 
Vitabäck föreslås till onsdagen den 9 september. De som har möjlighet arbetar
från kl 13 eller sluter upp under eftermiddagen.

7. Karl närvarar ej på mötet och har heller inte gett något besked angående om 
vi fått årets återbäring från riks.

8. Leo redovisar redovisar den aktuella statusen gällande grustäktsskrivelsen. 
Han har varit i kontakt med Jan Terstad på riksorganisationen och Magnus 
Billqvist på länsförbundet. Vi hoppas få skrivelsen klar under hösten. Måns 
Bruun och P M Åhren på länsstyrelsen har också fått möjlighet att 
kommentera skrivelsen. Måns Bruun på länsstyrelsen förordar 
naturvårdsavtal, men påpekar att de är svåra att få tillstånd om det inte finns 
medel till skötsel. Leo anser därför att en en fond bör skapas och förvaltas av 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen bör också vara den myndighet som kontrollerar 
att naturvårdsavtalet efterlevs.



9. Vi planerar att göra ett särskilt utskick till nya medlemmar. Vi kollar av 
medlemsregistret en gång i kvartalet och gör i samband med detta ett utskick 
med program och ett välkomstbrev.

10. I år bjuder kretsen i Simrishamn in till Grannkretsträff torsdagen den 5 
november kl 19 i Lions lokal på Krabbegatan 20 i Simrishamn. Dagordning 
skickas ut ca en vecka före mötet. Kontaktperson är Thomas Hansson 0414-
70677 el 0709-472677

11.Vi har blivit inbjudna att delta under Sjöbo dagarna den 25-27 september. Då 
detta sker helgen innan vår Miljövänliga vecka föreslår Cornelia att vi även i år
deltar med vår Byt till Eko- kampanj. Cornelia anmäler vårt deltagande till 
ansvarig i köpmannaföreningen och styrelsen uppmanas att kolla upp  
möjligheten att delta.

12.Hänt sén sist: 

a) Vår fjärde Natursnoksaktivitet skedde i form av en djurstig under 
Familjedagen vid Christinehofs slott den 15 augusti. Ca 50 barn gick 
stigen denna blåsiga men soliga dag. En längre rapport finns att läsa 
på hemsidan. 

b) Vid årets slåtter av Vitabäckskärret deltog 7 personer och tyvärr blev vi 
inte helt klara. Skånska Dagbladet kom och skrev ett reportage. Bild 
och text finns att läsa på hemsidan.

c) International Bat Night den 29 augusti uppmärksammades av oss 
genom en Fladdermusvandring vid Öveds kloster. Ca 30 barn och 
vuxna deltog och vi lyssnade till fladdermössens jaktläten och sång, 
samt såg dem jaga fjädermygg över Vombsjön. Läs mer på hemsidan!

d) Ingen deltog i Sjöbo kommuns Föreningsträff den 3 september.
e) Cornelia och Björn deltog i upptakten inför Miljövänliga veckan i Lund 

den 5 september. Årets kampanj fortsätter med de två föregående 
årens tema Byt till Eko men trycker i år på Ekofika och vikten att köpa 
ekologiskt kaffe och spannmål.

f) Under årets Ekorundan fanns vi på plats på Mossagården söndagen 
den 6 september. Deltog gjorde Cornelia, Björn och Per. Läs mer om 
vårt kampanjande på hemsidan.

13.Kommande händelser:
a) Vår femte Natursnoksaktivitet sker vid Frihult den 12 september kl 10. 

Vi kommer att håva och undersöker djur i vatten och på land. Vi bjuder 
på nyponsoppa och har affischerat samt annonserat i sociala medier. 
YA kommer och gör reportage samt annonserar aktiviteten i tidningen 
dagarna innan. Per har informerat länsstyrelsen om aktiviteten i 
naturreservatet. 

b) Workshop GNP sker i Sjöbo kommunhus den 16 september. Anmäl 
deltagande snarast!

c) Flyttfågelsträck vid Sandhammaren leds av Gert den 27 sepember.



d) Kemikalienätverket har bjudit in till träff i Lund den 19 september kl 
10:30-17. Temat är giftfri förskola och kosmetika (nästa års tema för 
Miljövänliga veckan). Björn och Cornelia planerar att delta.

e) Under Miljövänliga veckan (v.40, 28 september -4 oktober) planerar vi 
att genomföra en butiksundersökning med inriktning på ekologiskt bröd,
utse 1-2 ekoaktörer och bjuda in till Ekofika på kulturcafét och skolan i 
Fränninge.

14.Under övrigt togs följande upp:
a) Vi har blivit erbjudna att få med en höstlovsaktivitet i kommunens 

programutskick och annonsering. Cornelia frågar dem om vi kan ha en 
aktivitet under helgen då Natursnokarna är en familjeverksamhet och 
barn tillsammans med vuxna bjuds in. 

b) Vi har fått ett kretsbrev och årsredovisning från riks på posten. I dessa 
går det att läsa om riksorganisationens kommande aktiviter, 
genomförda aktiviter, föreningens arbete samt budget för föregående 
verksamhetsår. 

c) Kretsen i Ystad vill samarrangera en föreläsning om Giftfri förskola. Vi 
planerar att genomföra denna i november och Ystad kollar upp lämplig 
lokal samt hjälper till med annonsering och affischering.

d) På posten har tidningen Avisa kommit från Högestad. Innehåller lite om 
deras verksamhet och nyanställda.

e) Vi har fått några program i pappersformat, från kretsarna 
Kristianstad/Bromölla, Österlen, Vemmenhögsbygden, Lund och 
Falsterbonäset.

15.Nästa möte hålls den 12 oktober kl 19 hos Karin.

16.Mötet avslutas
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