
 
 
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 
 
Möte hos Karin i Tågratorp den 31 maj 2017 
 
Närvarande: Cornelia, Karin, Per och Anna 
 

1. Mötet öppnades av Cornelia. 
 

2. Det har inkommit en remiss från Länsstyrelsen angående reviderad 
bevarandeplan för Natura 2000-området Ellestadsjön. Besvaras senast 
2017-06-15. Karin skall se över denna. 

 
3. Sjöbo kommun svarade på brev angående ekologisk frukt till barnen. De fann 

det ej intressant eftersom de anser att det inte finns någon politisk vilja bakom 
förslaget. 

 
4. Vi fick information om militärövningen, Våreld, av Sövde flygklubb. Övningen 

pågick under perioden 22-29 maj och ett av övningsområdena omfattade 
Fyledalen. Karin kontaktade SkOF som redan inlett en dialog med militären. 

 
5. En hälsning från Hörjelgården och fråga angående medlemskap. Vi går med 

men med 500 kr. Förs över av Karl. 
 

6. Det har kommit papper på vift  från årsmöteshandlingar till Riks. Cornelia ser 
till att ordna nytt original från vår revisor, Nils-Eric Cerne, om så behövs. När 
detta är inskickat är vi prioriterade till att snabbt få vår återbäring från riks. 

 
7. Ny grafisk design kring falken finnes. Cornelia kollar upp hur vi gör för att 

införliva den. 
 

8. Vi fortsätter inte vårt medlemskap i Storkprojektet. Tas bort från agendan. 
 

9.  Hänt sen sist: 
 

a) På hemsidan finns rapporter från aktiviteter från Vitabäckskärret, 
Ejderns dag, Fåglar och grodor samt från Naturvandring vid Hörjel. 

b) Remissvar på detaljplan för Ängsgården i Sjöbo är inskickat till 
kommunen. SAM-ansökan är inte inskickad. 

 
10.Kommande aktiviteter: 

a) Vilda blommornas dag 18 juni. Karin skickar ut affisch. 
 

11.Övriga frågor: 
a) Samåkning har blivit något av ett gissel. Ändra på nästa års 

programblad och skriv “Vi träffas på Sjöbo station”, eventuella 
önskemål om samåkning: ring kontaktpersonerna. 



b) “Onsdagar på Flora” vill gärna att vi kommer och pratar och visar bilder. 
Beslut taget att återkomma i denna fråga till hösten. Sivertsson vill ha 
svaret. 

c) Projekt Biosfärområde Vombsjösänkan som påbörjat en förstudie har 
rundvisning den 8:e juni. Samling Öveds församlingshem klockan 13. 
Avslutas klockan 17. 

d) Dela ut programblad på bibliotek och Granngården. 
e) Vi vill köpa en knackelie när eventuellt stöd från Jordbruksverket 

kommer in. 
f) Vi fick en bok: Skånes Trollsländor, skriven av Magnus Billkvist och 

Linda Birkedal. De erbjuder exkursion/föredrag. Det vill vi gärna ha! 
Kanske nästa år i juni? 

 
12.Nästa möte hålls den 21 augusti kl 19 hos Per.  
 
13. Cornelia avslutade mötet. 

 
 
 
 
 

____________________________                  ____________________________ 
Cornelia Lovfeldt                                                   Anna Elmlund 
Ordförande                                                             Sekreterare 


