
Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenhögsbygdens	  styrelsemöte	  15	  maj	  

Närvarande:	  Rickard	  Bergdendahl	  (ordf),	  Britt	  Andersson,	  Evy	  Ljungström,	  Erika	  
Persson,	  Jonatan	  Olofsgård	  (sekr),	  Kåre	  Kennemå,	  Kim	  Niia,	  Jan	  Holmgren	  (valb)	  

Plats:	  Hos	  Jan	  Holmgren	  

1. Mötet	  öppnades	  
2. Dagordningen	  fastställdes	  
3. Föregående	  protokoll	  lästes	  upp	  och	  godkändes	  
4. Kretsbrev	  och	  inkomna	  skrivelser:	  

• Rickard	  rapporterade	  att	  det	  kommit	  en	  inbjudan	  till	  riksstämman	  
18-‐19	  juni.	  

5. Kassörens	  rapport:	  
• Kassörens	  rapport	  godkändes.	  

6. Höstprogram.	  
Olika	  förslag	  och	  tankar	  till	  höstens	  program	  diskuterades:	  

• Lära	  känna	  aktivitet	  i	  t.ex.	  Bräkne.	  Bör	  ligga	  tidigt	  på	  säsongen	  
medan	  vädret	  är	  bra.	  Kan	  innehålla	  flera	  olika	  aktiviteter	  så	  att	  det	  
finns	  något	  för	  alla.	  

• Klimatsmart	  mat	  –	  aktivitet	  där	  man	  tillsammans	  kan	  laga	  
miljösmart	  mat	  (antagligen	  vegetarisk),	  anpassad	  efter	  säsong.	  
Kräver	  en	  bra	  lokal,	  eventuellt	  kan	  man	  vara	  i	  Mckleanskolan	  
hemkunskapssal.	  

• Kim	  förde	  fram	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vi	  visar	  oss.	  
Pantoflamarknaden	  är	  ett	  bra	  tillfälle	  för	  det,	  påpekade	  Britt.	  Den	  
har	  många	  besökare	  som	  också	  är	  boende	  i	  kommunen.	  

• Besök	  hos	  biodlare	  (Erikas	  son)	  
• Besök	  på	  fjärrvärmeverket	  
• Tullstorpsån	  –	  kanske	  fungerar	  bättre	  på	  våren.	  
• Svampplockning,	  det	  finns	  en	  intresserad	  ledare	  för	  den	  

aktiviteten	  (Bo	  Lynander?	  Osäker	  på	  namnet)	  
• Gunnebo	  handelsträdgård	  
• Naturbruksgymnasiet?	  
• Eventuellt	  samverka	  med	  andra	  föreningar?	  Friluftsfrämjandet	  och	  

Hembygdsföreningen	  nämndes.	  



• Scouternas	  julmarknad.	  Kan	  vara	  ett	  bra	  tillfälle	  att	  sälja	  
medlemskap	  som	  julklapp	  och	  liknande.	  Jonatan	  och	  Kim	  anmälde	  
sig	  som	  preliminärt	  frivilliga	  för	  detta.	  

• Fågelgruppen	  
• Floragruppen	  
• Programmet	  behöver	  vara	  klart	  i	  augusti,	  diskussionen	  fortsätter	  

nästa	  gång.	  
7. Rapporter:	  

• Besök	  vid	  Hörte	  våtmark	  1/5.	  Fem	  personer	  deltog	  
• Gökotta	  vid	  Skalltorps	  gård	  15/5.	  Fem	  personer	  deltog.	  45	  arter	  

iakttogs.	  
• Fågelgruppen	  har	  fortsatt	  att	  träffas.	  Ca	  10	  personer	  deltar	  varje	  

gång.	  
8. Övrigt	  

• Nystartad	  mejllista:	  Ca	  10	  personer	  har	  begärt	  att	  få	  nyheter	  om	  
vad	  som	  händer	  i	  föreningen	  via	  e-‐post.	  Ungefär	  20	  e-‐postadresser	  
har	  visat	  saknas.	  Bra	  om	  vi	  får	  in	  i	  programmet	  för	  hösten	  att	  man	  
kan	  anmäla	  sin	  e-‐postadress	  för	  att	  nyheter	  (till	  Jonatan).	  Det	  kan	  
vara	  ett	  första	  steg	  mot	  att	  sluta	  skicka	  ut	  pappersprogram	  som	  
kostar	  en	  hel	  del	  pengar.	  

• Jonatan	  är	  ny	  sekreterare	  efter	  Erika.	  
• Ny	  Logga.	  Loggan	  diskuterade	  förra	  mötet	  men	  eftersom	  Rickard	  

inte	  var	  med	  då	  visades	  den	  upp.	  Blir	  tydligare	  i	  programmet	  än	  
den	  gamla	  logotypen.	  

• Riksstämman:	  Rickard	  anmäler	  sig,	  Britt	  tar	  över	  programpunkten	  
19/6.	  Föreningen	  betalar	  för	  logi.	  

• Hemsidan:	  Inget	  nytt	  sedan	  förra	  mötet.	  Kim	  ska	  se	  över	  
aktivitetsfliken	  och	  länken	  till	  artdatabassen.	  Bra	  om	  det	  kommer	  
in	  både	  rapporter	  och	  bilder	  från	  de	  aktiviteter	  som	  har	  varit.	  

9. Nästa	  möte:	  Blir	  hos	  Erik	  den	  11	  juni,	  10:30.	  
10. 	  Närmaste	  tidens	  aktiviteter:	  Naturnatten	  5/6,	  20.00-‐23.00,	  samlingen	  på	  

Skurups	  torg.	  Aktiviteten	  på	  nationaldagen	  6/6	  utgår	  eftersom	  det	  har	  
blivit	  i	  sista	  minuten	  att	  planera	  något.	  	  


