
 
 
Protokoll styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs 
 
Möte hos Per i Blentarp den 21 augusti 2017 
 
Närvarande: Cornelia, Karin, Per och Anna 
 

1. Mötet öppnades av Cornelia. 
 
2. Protokollet från styrelsemötet den 31 maj godkändes och undertecknades. 

 
3. Ekonomisk rapport - återbäringen. Cornelia har nu skickat in 

årsmöteshandlingarna till Riks. Finns ej besked om insättning ännu. 
 

4. Det har kommit en inbjudan till ett möte för “Hållbara leder för utveckling av 
rekreation och naturturism i Skåne” som skall gå av stapeln den 8:e 
september, anmälan senast den 4:e september.  

 
5. En skrivelse har gjorts och skickats till Tekniska nämnden angående de nya 

riktlinjerna för den kommunägda skogen och de aktuella avverkningarna i de 
tätortsnära skogarna kring Blentarp. 

 
6. Efter en olaglig dumpning av schaktmassor på en torr örtrik gräsmark i 

Blentarp har det gjorts en anmälan till Miljö- och Hälsoskydd. När anmälan 
gjorts flyttades högen efter tre dagar. På förekommen anledning kommer det 
att skickas en skrivelse till Tekniska nämnden om slåtterns betydelse. Det 
behövs en agenda för skötsel av öppna marker. 

 
7. Hänt sen sist: 

a) Vilda blommornas dag 18 juni var välbesökt! 32 personer deltog. 
Rapport finns att läsa på hemsidan. 

 
8. Kommande aktiviteter: 

a) Fladdermusvandring den 26:e augusti. 
b) Slåtterdag på Vitabäckskärret den 3 september. 
c) Livet i Vollsjöån den 17 september. Kontakta markägaren skall 

Cornelia göra samt skicka platsens koordinater till Per. “Snokarna” 
skall kontaktas och informeras om denna aktivitet. Det behövs också 
sättas upp affischer. 

 
9. Övriga frågor: 

a) Cornelia har ringt Jordbruksverket och de meddelar att miljöstödet är 
kvar även om vi inte sökt bidragen. Ansökningshandlingarna skall 
nästa år skickas till Cornelia för att få ordning på saken. 



b) Onsdagar på Flora. Vi hör efter om vi kan komma någon gång i 
november. Cornelia skickar e-post till dem. 

c) Vi uppmärksammar Miljövänligaveckan vecka 40. Då är vi med och 
göra något. 

d) Internationell konferens om kräftor. Nu skall signalkräftorna väck, de är 
med på EUs svarta lista. SLU kommer att ge ut en handlingsplan kring 
hur signalkräftor hanteras i framtiden. 

e) Grannkretsmöte i november. Inbjudningarna bör skickas ut i oktober. 
Planering inför mötet pågår. 

 
10.Nästa möte hålls den 26 september kl 19 hos Karin. 
 
13. Cornelia avslutade mötet. 

 
 
 
 
 

____________________________                  ____________________________ 
Cornelia Lovfeldt                                                   Anna Elmlund 
Ordförande                                                             Sekreterare 
 


