
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

Möte hos Cornelia i Vallarum, den 13 februari 2017
Närvarande: Karin, Björn, Per, Gert och Cornelia. Ulrika Swärd och Lars 
Leonardsson från valberedningen deltog utanför mötet.

1. Mötet öppnades av Björn.

2. Protokollet från styrelsemötet den 17 januari 2017 godkändes och       
undertecknades av Björn och Cornelia.

3. NF Skåne har lämnat förslag om stadgeändringar att antas vid länsstämman i 
mars 2017. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt före den 31 januari. Vi 
har inga vidare synpunkter än de som framkom under styrelsemötet den 1 
december. Björn sammanställer och skickar våra synpunkter på ändringen av 
§5.

4. Vi har inte fått svar på de mail som skickats till kansliet med fråga om en egen 
mailadress till kretsen. Vår facebooksida som Alexandra skapade i oktober är 
igång och kan utnyttjas regelbundet för information om aktiviteter m.m. 
Alexandra har meddelandet att hon kan ansvara för detta. Alla uppmanas att 
bjuda in sina facebookvänner att gilla sida. Hur arbetet ska fortsätta och 
innehållet på sidan utvecklas framåt diskuteras igen vid det konstituerande 
mötet.

5. Gert har skickat vårt nya program för 2017-2018 till länsstyrelsen. De tar med 
de av våra aktiviteter som passar in i deras Naturguidesutskick för 2017. 

6. Söndagen den 5 mars arrangerade kretsen sin årliga örnexkursion. Ca 30 
personer deltog och fick chansen att njuta av både örnar och soppa. En längre
text om utflykten finns att läsa på vår hemsida och facebooksida.

7. Kretsens årsmöte hålls den 16 mars kl 19 på Flora i Sjöbo. Karl Ljung och 
Anna Broström håller efter årsmöteshandlingar och fika ett föredrag om 
Vombsänkan genom 16000 år. Vi bjuder på kaffe, kaka och frukt. Detta 
ordnas av Cornelia. Gert fixar en affisch och Björn skriver 
verksamhetsberättelsen som sänds till revisorerna snarast. 
Årsmöteshandlingar, bestående av dagordning, verksamhetsberättelse, 
kassarapport och revisionsberättelse, kopieras (30 ex.) av Björn. Karl 
kontaktar revisorerna snarast.



8. Övrigt:

a) Enligt information finns det inte längre möjlighet att ge bort ett 
medlemsskap i Naturskyddsföreningen. Cornelia kontaktar riks för 
besked kring detta.

b) Vi beslutar att beställa en beachflagga via naturkontakt för att kunna 
synas på ett enkelt sätt vid våra aktiviteter och deltagande i olika 
externa arrangemang.

c) Kostnaden för soppa och bröd vid örnexkursionen blev 617 kr. 
Ersättning för utlägg betalas ut till Per av kassören mot uppvisande av 
kvitto.

d) Då Sjöbo kommun blivit rankad av SKL som en av de sämsta 
kommunerna i landet på ekomat följer vi upp vår skrivelse från 
september 2014 med en ny. I vår skrivelse från 2014 tar vi upp vikten 
av ekologisk frukt till barnen i förskolan och skolan. Gert arbetar fram 
en ny skrivelse med den gamla som grund.

10. Nästa möte hålls den 20 mars kl 19 hos Björn.

____________________________                  ____________________________
Björn Barup                                                       Cornelia Lovfeldt
Ordförande                                                        Sekreterare
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