
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

Möte hos Karin på Tågratorp, den 12 oktober 2015

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

1. Mötet öppnas

2. Protokollet från styrelsemötet den 8 september godkändes och 
undertecknades av Karin och Cornelia. 

3. Per har skickat ett utkast för redovisningen av projekt Roll-ups och 
Frihultsdammen till styrelsen. Synpunkter uppmanas vara honom tillhanda 
snarast. Han skickar sedan redovisningen påskriven av Karin vidare till 
riksorganisationen i digital form och pappersform. Per lägger också ut 
information om projekten på Naturkontakt. 

4. Karl redovisar att vi fått 7080 kr i återbäring från riks och att vi nu har ca 6000 
kr i kassan. Pengar som väntas till kassan är de 4500 kr som vi ska få i 
projekstöd från riks.

5. Cornelia har haft möte med föreningssamordnare Kenneth Mattsson på Sjöbo 
kommun angående LOK-stödet. Hon har nu fått rätsida på närvarokorten och 
ska lägga in dem på vår föreningssida tillsammans med socialt bokslut, 
verksamphetsplan och budget. Vi avslutar därefter våra ansökningar om LOK-
stöd men kommer vid lämpligt tillfälle att söka Arrangemangsstöd. Detta gör 
Cornelia för arrangemanget ”Naturfoto på hög nivå” snarast. 

6. Vi har fått följdfrågor att besvara till länsförbundet angående hur de kan vara 
till stöd och hjälp för oss i kretsarna. Följdfrågorna handlar om styrelsen, hur 
den sett och ser ut samt rekrytering av aktiva medlemmar. En kort diskussion 
ledde fram till svar som Karin lämnar till länsförbundet före den 19 oktober.

7. Den aktuella statusen för vår grustäktsskrivelse är att den nu är inskickad till 
naturvårdsverket och den har fått ett diarienr. Leo har skickat ut den till 
styrelsen för kännedom.

8. Vi avvaktar med utskicket till nya medlemmar då vi tycker att det är svårt att få 
fram vilka som är helt nya medlemmar i kretsen. Cornelia tar upp frågan med 
ansvarig på Naturkontakt.

9. Vi har blivit inbjudna till ”Påverka verkligheten!” av länsförbundet lördagen den
24 oktober på kansliet i Lund. Här finns det möjlighet att få tips och råd om hur
vi kan gå vidare i särskilda frågor som vi vill driva i kretsen eller som enskild 
medlem. Anmälan ska göras via webbformuläret här: 
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=238262X40022764X38933 före den 21 
oktober.

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=238262X40022764X38933


10.  Årets grannkretsträff hålls av kretsen i Simrishamn den 5 november kl 19. Vi 
avvaktar inbjudan och dagordning för anmälan.

11.  Den 8 november är det dags för Kretsråd i Hässleholm. Temat för dagen är 
frågorna och svaren som länsförbundet fått in gällande deras roll och stöd för 
kretsarna. 

12.  Den 14-15 november är alla förtroendevalda i Skåne och Blekinge inbjudna 
till ”Biologisk mångfald i Skåne”. En konferens i Höllviken med temat:  Fauna- 
och floraväkteri och rödlistade arter, Skånska sötvatten och Skog- och 
trädmiljöer. Mer information inkl. hur man anmäler sig finns här: 
http://skane.naturskyddsforeningen.se/bms15/ Kretsen betalar för att en 
person deltar under båda dagarna.

13.  Vi planerar för vårt kommande program. Vi diskuterade om vi ska trycka ett 
helårsprogram för att spara kostnader för tryck och porto.

 Månad Datum Tid Aktivitet Ansvarig
Mars 17 19 Föreläsning 

Kävlingeån och 
Målarmusslan

Leo, Cornelia

April ? ? Bosarps 
kycklinggård?

?

Maj 14 ? Klingaväl och 
Målarmusslan

Gert,?

Juni 12 10 Vilda Blommors 
Dag (Plats?)

Karin, Rune

Aug ? ? Slåtter Karin, Rune
Sep ? Dagtid Grodexkursion, 

Natursnokarna
Per, Cornelia, 
Björn

Okt ? ? ? ?
Nov ? ? ? ?
Feb ? ? ? ?
Mars ? ? ? ?

14.Hänt sén sist:
a) Kretsen slåttrade färdigt i Vitabäck den 9 september
b) Vi genomförde en lyckad Natursnoksaktivitet den 12 september med ca 40 

deltagare. Rapport och bilder finns på hemsidan under fliken Natursnokar.
c) Karin, Per och Cornelia deltog i Sjöbo kommuns workshop angående det nya 

Grönstruktur –och naturvårdsprogrammet den 14 september.
d) Under Miljövänliga veckan (v.40, 26/9-4/10) kampanjade vi på Sjöbodagarna 

och Höstmarknaden vid Christinehof med quiz och informationsmaterial med 
temat Byt till Eko och Ekofika. Vi delade ut ekokaffe och kaka till de 10 första 
med alla rätt på quizen. Vi genomförde också en butiksundersökning gällande 
ekologiskt bröd i de 7 livsmedelsbutikerna i kommunen, samt utsåg två lokala 
bagerier till Årets Ekoaktör. 

http://skane.naturskyddsforeningen.se/bms15/


e) Den 27 september var det dags för det årliga flyttfågelsträcket vid 
Sandhammaren. Ca 40 personer deltog från kretsarna i Färs och Ystad. Rapport
och bilder finns på hemsidan.

15.Kommande aktiviteter:
a) Höstlovsaktivtet med Natursnokarna lördagen den 31 oktober i Sjöbo Ora kl 

10-12. Tema höst, löv, träd och svampar. Cornelia, Björn, Leo och Per deltar. 
Mail skickas till de som finns på vår maillista för Natursnokarna. Aktiviteten 
annonseras också via Sjöbo kommuns utskick och hemsida.

b) Naturfoto på hög nivå med Felix Heintzenberg på Flora tisdagen den 10 
november kl 19.

     Leo utformar affisch som ska tryckas i A3 och A4 han skickar också faktura till
medarrangörerna för arvodet till Felix.
Gert kontaktar media 1 vecka innan arrangemanget.
Cornelia ordnar med fika, köper en lokalproducerad gåva till Felix, mailar 
medlemmarna samt lägger ut mer information om arrangemanget på hemsidan.

16.Övrigt:
a) Cornelia ordnar så att rätt adress finns för utskick och hänvisning på vår 

föreningssida hos Sjöbo kommun.
b) Alla i styrelsen bör ha vårt runda gröna märke på sig vid arrangemang för att 

öka tillgängligheten för frågor och samtal med deltagare. Cornelia delade ut!
c) Vi har fått en inbjudan till en distansutbildning hos Studiefrämjandet till 

föreningens kassör. Inbjudan vidarebefodrades till Karl.
d) Vi arrangerar föreläsningen Giftfri vardag tillsammans med kretsen i Ystad 

den 17 november i Norreportskolans lokaler. Affischtryckning, lokalhyra och 
fika är kostnader som vi delar med kretsen i Ystad. Cornelia kontaktar 
kommunerna och media. Hon lägger också ut information på vår hemsida och 
mailar våra medlemmar.

17.Nästa möte hålls den 24 november kl 19 hos Leo.

____________________________                               _____________________________
Ordförande                                                                     Sekreterare
Karin Gerell Lundberg                                                   Cornelia Lovfeldt
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