
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

Möte hos Leo på Ågerups gamla skola, den 24 november 2015

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

1. Mötet öppnades av Karin

2. Protokollet från styrelsemötet den 12 oktober godkändes och undertecknades 
av  Karin och Cornelia.

3. Rapporterna från våra projekt Frihultsdammen och ”Vi gör skillnad” inskickade 
och godkända av riksorganisationen (Hanna Rudeberg). Mer om detta finns 
att läsa på hemsidan, under fliken Våra projekt och Frihult. Karin har ansökt 
om utökat grundbidrag från riksorganisationen. Detta har blivit beviljat och 
betalas ut före årsskiftet.

4. Vi har fått svar på ”Grustäktsskrivelsen” från Naturvårdsverket. Leo konaktar 
ansvarig handläggare och tackar för svaret. Leo framför också vår önskan om 
att få möjlighet att följa vad som händer i ärendet framöver.

5. Björn har fått brev angående mötet om utvecklingen av den nya 
Natursvårdsstrategin. Fler dialogmöten kommer att hållas och en 
handlingsplan ska arbetas fram.

6. Karin har skickat en skrivelse till Tekniska nämnden i Sjöbo kommun gällande 
västra infarten samt valet av växter till den.

7. Vi har fått en inbjudan till årets grodseminarium som hålls på Länsstyrelsen i 
Kristianstad den 16 december. Där kommer det bl.a. pratas om gölgroda, 
grönfläckig padda och LIFE-projektet.

8. Vi har fått inbjudan till upptakt inför Miljövänliga veckan 2016 med temat 
kemikalier i skönhetsprodukter. Upptakten hålls i Lund den 28 maj. Mer 
information kommer.

9.  Deadline för vårt nya program blir den 1 februari. Många frågetecken finns 
kvar. Varje person som står som ansvarig kollar upp datum, tider och bokar in 
aktiviteten med eventuella guider/föredragshållare/markägare före nästa möte.



 Månad Datum Tid Aktivitet Ansvarig
Mars 17 19 Föreläsning Kävlingeån

och Målarmusslan
Gert,?

Mars 10 Fossil, Bjärsjölagård
Natursnokarna

Björn, Cornelia

April ? ? Bosarps kycklinggård? Cornelia,Leo

Maj 14 ? Klingaväl och 
Målarmusslan

Gert, Leo

Juni 12 10 Vilda Blommors Dag 
(Plats?)

Karin, Rune

Aug ? ? Slåtter Karin, Rune
Aug ? 10 Grodexkursion/Insekter,

Natursnokarna
Per, Cornelia, 
Björn

Sep ? ? Elfiske Björkaån Per,?
Sep ? ? Flyttfågelsträck 

Sandhammaren
Gert, Leo

Okt ? ? Lavar/mossor, Nils 
Kronberg

Karin, Per

Nov ? ? Föredrag- klimatet 
Marku Rummukkainen

Gert,?

2017
Feb 5? 10 Örnexkursion, Sövde Leo
Mars 16 19 Föredrag 

Vombprojekt?, Anna 
Broström

Gert

10. Hänt sén sist:
a) Det deltog ingen ur vår styrelse i ”Påverka verkligheten!” i Lund den 24 

oktober
b) Natursnokarna träffades i Oran den 31 oktober. Ca 30 barn och vuxna deltog. 

Vi eldade, letade löv, pysslade och fikade. En längre rapport och bilder finns 
på hemsidan.

c) Den 5 november var det grannkretsträff i Simrishamn. Ger, Leo och Karin 
deltog från vår krets. Under träffen diskuterades framtida samarrangemang, 
Hörjelgården samt Österlenkretsens engagemang i ”Håll Sverige rent”, 
trålförbud i Östersjön och spökgarn samt överklagande av dispenser gällande 
vattenskyddsområden.

d) Leo har skrivit ett remissvar till Sjöbo kommun angående Teleservice 
planerade tillbyggnad av kvarteret Björnen. Remissen finns att läsa på 
hemsidan.

e) Ingen ur vår styrelse deltog under Kretsrådet i Hässleholm den 8 november.
f) Den 10 november höll Felix Heintzenberg föredrag och visade naturfoton på 

Flora biografteater. Ca 40 personer kom för att se hans bilder och lyssna till 
hans kåserier. En längre text om kvällen finns att läsa på hemsidan.



g) Karin deltog i Mångfaldskonferensen den 14 november. Där hölls det kortare 
föredrag om flora- och faunaväkteriet, rödlistan, groddjur- Frihult, invasiva 
arter i sötvatten, trollsländor och Tullstorpsprojektet.

h) Sjöbo kommun arrangerade en föreningssträff den 23 november. Ingen från 
styrelsen deltog.

11. Kommande händelser:
a) Vi planerar att bjuda in allmänheten, skolpersonal, tjänstemän och politiker till 

ett föredrag med temat ”Giftfri vardag” i januari/februari 2016.
b) Natursnokarna vill ut och leta fossil vid Bjärsjölagård i mars/april 2016. 

Eventuellt guidar Anna Broström. Vi tar med denna punkt i det nya 
programmet.

12. Övrigt:
a) Björn föreslår att en informationstavla ska sättas upp vid Vitabäckskärret. 

Innehållet ska vara information om rikkärret samt vår årliga slåtter och dess 
nytta för kärret och det som lever där. Björn uppmanas att kontakta Mona 
Persson på Länsstyrelsen då det står i skötselplanen att en informationsskylt 
skall finnas vid naturreservatet. Per kontaktar Marie Nordgren som är 
kommunikatör på Sjöbo kommun.

b) Vi planerar att delta och informera om föreningen på kulturcafét under en kväll
till våren. Björn, Per och Cornelia vill vara med.

c) Vi har blivit beviljade 1000 kr i arrangemangsstöd för Felix Heintzenbergs 
föredrag av kultur- och fritidsnämnden i Sjöbo kommun. Samt 357 kr i lokalt 
aktivitetsstöd för våra aktiviteter från februari 2015 till juni 2015. Pengarna 
väntas komma innan årsskiftet.

13. Nästa möte hålls den 12 januari kl 19 hos Björn i Omma. Till detta möte bjuder vi in 
vår valberedning.

_________________________________                    _______________________________
Ordförande                                                                    Sekreterare
Karin Gerell Lundberg                                                  Cornelia Lovfeldt


	Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

