
Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenhögsbygdens	  styrelsemöte	  14	  januari	  

Närvarande:	  Rickard	  Bergendahl	  (ordf),	  Evy	  Ljungström,	  Britt	  Andersson	  
Jonatan	  Olofsgård	  (sekr),	  Stig	  Bengtsson,	  Kim	  Niia,	  Eric	  Renfors,	  Kåre	  Kennemo,	  
Jan	  Holmgren	  (valberedningen).	  

Plats:	  Hos	  Jan	  Holmgren	  

1. Mötet	  öppnades	  
2. Dagordningen	  fastställdes	  
3. Föregående	  protokoll	  godkändes	  
4. Kretsbrev	  och	  inkomna	  skrivelser:	  Inget	  har	  kommit	  in	  nyligen	  utöver	  

veckobrev	  från	  Riksnivån.	  	  
5. Kassörens	  rapport	  lämnades	  och	  godkändes.	  
6. Rapporter	  

a. Årsmötet:	  Vi	  träffas	  klockan	  17.00	  frö	  styrelsemöte	  -‐	  21/2.	  Vi	  ska	  
ha	  upptryckt	  verksamhetsberättelse	  och	  dagordning	  (Jonatan	  
skriver),	  revisionsberättelse	  (Kåre	  kontaktar	  revisorn).	  Britt	  köper	  
in	  mat	  och	  vi	  hjälper	  till	  att	  ordna.	  Lottring	  behöver	  ordnas	  (Britt)	  
för	  lotteri	  (5	  kronor	  styck)	  samt	  vinster	  (som	  styrelsen	  skänker)	  
samt	  tackpresent	  till	  Björnsson,	  samt	  avteckningspresenter	  (Kim)	  
(3	  stycken).	  

b. Besök	  på	  fjärrvärmeverket	  29	  november,	  fyra	  personer	  deltog.	  
Intressant	  dragning	  men	  få	  deltagare.	  	  

c. Julmarknad	  i	  Skivarp,	  3	  december.	  Föreningen	  deltog	  med	  ett	  
bord.	  Åtgången	  på	  informationsmaterial	  var	  god.	  Vi	  hade	  en	  kort	  
diskussion	  om	  huruvida	  det	  gav	  något	  till	  föreningens	  arbete	  att	  
delta.	  Eftersom	  informationsmaterialet	  gick	  så	  gör	  det	  antagligen	  
det.	  

d. Hörte	  hamn,	  8	  januari.	  Åtta	  personer	  deltog.	  Vackert	  väder	  och	  
många	  fåglar.	  	  

7. Övrigt	  
a. Pantamera	  har	  ett	  föreningsinitiativ	  för	  att	  samla	  in	  burkar	  som	  

inte	  ger	  pant.	  Vi	  tror	  inte	  att	  det	  skulle	  ge	  oss	  så	  mycket	  som	  
förening	  men	  konsekvenserna	  av	  att	  slänga	  skräp	  skulle	  vi	  kunna	  
uppmärksamma.	  



b. Facebook	  –	  Jonatan	  och	  Anna-‐Maria	  diskuterar	  och	  tittar	  på	  saken.	  
Jan	  och	  Britt	  kollar	  efter	  kontaktnamnet	  de	  fick	  från	  Malmö.	  

c. Frågan	  om	  att	  driva	  på	  för	  att	  återställa	  vattendrag	  i	  kommunen.	  
Återställandet	  av	  vattendrag	  leder	  till	  minskade	  utsläpp	  av	  kväve	  
och	  forsfor	  i	  östersjön	  men	  också	  bättre	  biologisk	  mångfald	  både	  i	  
och	  kring	  vattendragen.	  Förslaget	  (från	  Rickard)	  är	  att	  vi	  inriktar	  
oss	  på	  Dybäcksån.	  Dybäcks	  Gods	  har	  tidigare	  visat	  intresse	  för	  
sådana	  återgärder	  så	  det	  kan	  vara	  en	  framkomlig	  väg.	  Det	  finns	  en	  
stor	  fördel	  att	  tidigt	  få	  med	  en	  stor	  markägare	  för	  att	  väcka	  mindre	  
markägares	  intressen.	  Det	  finns	  vissa	  möjligheter	  för	  kommunen	  
att	  söka	  medel	  för	  att	  inventera	  åar	  (med	  avseende	  på	  var	  
våtmarker	  kan	  anläggas,	  biologisk	  status	  mm)	  om	  de	  kan	  vissa	  på	  
att	  ideella	  krafter	  kan	  bidra	  med	  hälften	  av	  kostnaderna.	  
Föreningen	  skulle	  kunna	  bidra	  med	  utföra	  inveteringsarbete.	  Nästa	  
steg	  blir	  att	  Rickard	  talar	  med	  kommunens	  miljöstrateg	  samt	  med	  
Dybäcks	  Gods.	  Vi	  tar	  upp	  frågan	  på	  nästa	  möte	  igen.	  

8. Nästa	  styrelsemöte	  blir	  direkt	  innan	  årsmötet,	  klockan	  1700	  den	  21/2	  på	  
Skurups	  bygdegård.	  	  

9. Årsmöte	  21/2	  på	  Skurups	  bygdegård,	  klockan	  1900.	  Kallelse	  till	  årsmötet	  
går	  tillsammans	  med	  programmet.	  

10. Arbetet	  med	  att	  vika	  och	  skicka	  ut	  programmet	  tog	  vid.	  
11. Mötet	  avslutades	  

	  


