
Protokoll konstituerande styrelsemöte Naturskyddsföreningen i Färs

Möte på Flora biografteater i Sjöbo, den 16 mars 2017

Närvarande: Karin, Per, Karl, Anna och Cornelia

1. Mötet öppnades av Cornelia.

2. Styrelsen konstituerades: val av sekreterare, kassör och vice ordförande.
Anna Elmlund valdes till sekreterare.
Karl Ljung valdes till kassör.
Per Nyström valdes till vice ordförande.

3. Till firmatecknare utsågs kretsens ordförande Cornelia Lovfeldt,
     (personummer 850119-3521) och kassör Karl Ljung,
     (personnummer 760322- 4176) att teckna firma var för sig.

4. Som representant till länsstämman som hålls den 25 mars i Osby utsågs 
Cornelia Lovfeldt.

5. Som representant till rikskonferensen den 12-14 maj i Skövde utsågs Cornelia
Lovfeldt.

6.. Som representant för kretsrådet valdes Cornelia Lovfeldt

7. Mötet utsåg följande till ansvariga för:
a. Hemsidan –Cornelia Lovfeldt 
b. Medlemsregistret –Cornelia Lovfeldt
c. Program –Per Nyström
d. SAM-ansökan, deklaration –Karl Ljung, kassör 
e. Föreningsbidrag –Cornelia Lovfeldt
f. Vitabäckskärret –Karin Gerell Lundberg, Rune och Dan Gerell
g. Frihultsprojektet –Per Nyström
h. Konsumentfrågor –Cornelia Lovfeldt
i. Giftfri vardag –Cornelia Lovfeldt
j. Natursnokarna –Cornelia Lovfeldt 
k. Grustäkter –Lars Leonardsson och Karin Gerell Lundberg

8. Cornelia skickar in samtliga årsmöteshandlingar samt återbäringsblanketten 
till riks före den 30 april. 

9. Vi har skrivit och skickat in en motion till rikskonferensen. Motionen behandlar 
våra synpunkter och ett önskemål om utökat stöd från riksorganisationen till 
kretsarna. 



10.  Vi har fått en inbjudan till att informera om vår förening under ”Onsdagar på 
Flora” som arrangeras av Svenska kyrkan och Rädda barnen. Vi ser positivt 
på att delta och planerar för att göra detta till hösten. Frågan tas upp igen i 
augusti.

11.  Sjöbo kommun har bjudit in oss till att delta i ”Vi håller Sjöbo rent” den 6 maj. 
Vi har tyvärr inte möjlighet att delta i år.

12.  Den nya generalsekreteraren besöker Lund den 21 mars och alla medlemmar
är välkomna att delta i en träff med henne.

13.  Vi har fått information om att det ska göras en FSC-revidering av Sövdeborgs 
gods. Revisionen ska ske den 18 april och synpunkter ska lämnas in före den 
30 mars. Karin sammanställer en skrivelse med våra synpunkter på den korta 
framförhållningen och svarstiden.

14.Nästa möte hålls den 15 maj kl 19 hos Karin.

15.Mötet avslutades.

_________________________                               ________________________
Cornelia Lovfeldt                                                      Anna Elmlund
Ordförande                                                               Sekreterare
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