
Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenhögsbygdens	  styrelsemöte	  11	  juni	  

Närvarande:	  Rickard	  Bergdendahl	  (ordf),	  Evy	  Ljungström,	  Erika	  Persson,	  
Jonatan	  Olofsgård	  (sekr),	  Kåre	  Kennemå,	  Erik	  Renfors,	  

Plats:	  Hos	  Erik	  Renfors	  

1. Mötet	  öppnades	  
2. Dagordningen	  fastställdes	  
3. Föregående	  protokoll	  lästes	  upp	  och	  godkändes.	  Jonatan	  ber	  Kim	  hänga	  

in	  protokollet	  på	  hemsidan.	  
4. Kretsbrev	  och	  inkomna	  skrivelser:	  

• Program	  för	  Fältstudier	  nere	  på	  Beddinge	  strandhed	  har	  kommit.	  
5. Kassörens	  rapport	  

• Kassörens	  rapport	  godkändes.	  
6. Höstprogrammet	  

Följande	  program	  föreslogs	  för	  hösten.	  
• Fågelgruppen	  med	  start	  tisdag	  16/8.	  
• Lära	  känna	  din	  förening	  –	  söndag	  28/8,	  Bräknehus.	  Klockan	  11.00	  
• Besök	  hos	  biodlare	  –	  söndag	  11/9,	  hos	  Roland	  i	  Tingaryd.	  Klockan	  

11.00	  
• Svampplockning	  klockan	  25/9	  10.00	  –	  Britt	  är	  kontaktperson.	  Britt	  

kollar	  med	  sin	  kontaktperson	  –	  om	  25/9	  inte	  fungerar	  kontaktar	  
hon	  Rikard	  omgående.	  

• Pantofelmarknad.	  1/10,	  i	  Skivarp.	  
• Klimatsmartmat	  23/10	  –	  på	  Skurups	  bygdegård.	  Jonatan	  är	  

kontaktperson.	  Kåre	  kollar	  om	  bygdegården	  är	  ledig.	  
• Besök	  på	  fjärrvärmeverket	  i	  november	  –	  Erik	  tar	  kontakt	  och	  hör	  

av	  sig	  till	  Rikard.	  Förslag	  på	  tiden	  är	  29/11,	  på	  eftermiddagen	  men	  
vi	  får	  anpassa	  oss	  efter	  vad	  som	  fungerar.	  

• Scouternas	  julmarknad	  i	  Skivarp	  i	  december.	  Brukar	  vara	  första	  
lördagen	  i	  december,	  vi	  kollar	  vilket	  datum.	  Kim	  och	  Jonatan	  kan	  
ansvara.	  	  

• Sydkusten,	  bla	  Hörte	  våtmark	  och	  Hörte	  hamn	  15/1	  –	  17.	  Rickard	  
ansvarig.	  



• Idéafton	  –	  kom	  och	  diskutera.	  Rickard	  kollar	  om	  Thomas	  Björnsson	  
vill	  komma?	  Helst	  i	  februari.	  

7. Rapporter	  
• Naturnatten	  6	  juni	  –	  4	  deltog.	  Örsjö	  ängar,	  Raby,	  Näsbyholmssjön,	  

Västra	  Näsbyholmssjön,	  Stjärneholm,	  Brodda.	  
8. Övrigt	  

• Rickard	  har	  nytt	  uppdrag	  –	  kommunens	  miljömål.	  Rickard	  
informerar	  Lena	  Johansson	  på	  miljöstrategiska	  enheten	  på	  
kommunen	  att	  naturskyddsföreningen	  vill	  ta	  del	  av	  utkastet.	  
Handlar	  bland	  annat	  om	  drivmedel,	  klimatförändringar,	  
miljökvalité,	  invasiva	  arter	  mm.	  	  

• Riksnivån	  trycker	  på	  klimatfrågan.	  
• Riksstämman.	  Rickard	  åker	  inte	  eftersom	  det	  inte	  gick	  att	  få	  

boende.	  	  
9. Nästa	  styrelsemöte	  blir	  hos	  Rickard	  16/7	  klockan	  10.30	  
10. 	  Närmaste	  tidens	  aktiviteter	  	  

• 19/6	  -‐	  Grodor,	  blommor,	  fjärilar	  och	  sländor.	  Samling	  Skurups	  torg,	  
11-‐14.	  

11. 	  Mötet	  avslutades	  


