
Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenhögsbygdens	  styrelsemöte	  19	  november	  

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

Plats:	  Hos	  Erika	  Persson	  

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

Kim	  har	  till	  sist	  fått	  inloggningsuppgifter	  för	  vår	  epostbrevlåda.	  
Inkommet	  är	  att	  meddelande	  om	  att	  nästa	  års	  rikskonferens	  kommer	  
vara	  i	  Skövde	  12-‐14	  maj	  nästa	  år.	  

5. Kassörens	  rapport	  lämnades	  och	  godkändes.	  	  
6. Årsprogrammet.	  Vissa	  datum	  bestämdes,	  liksom	  platser	  för	  några	  

utflykter.	  För	  kosläppet	  finns	  ännu	  inget	  datum	  och	  kommer	  antagligen	  
inte	  finnas	  innan	  programmet	  går	  till	  tryckeriet.	  Rickard	  renskriver	  och	  
skickar	  det	  Jonatan	  som	  ser	  till	  alla	  i	  styrelsen	  får	  det	  för	  
korrekturläsning.	  Programmet	  går	  till	  tryckeriet	  efter	  jul.	  

7. Rapporter	  
a. Klimatsmart	  mat	  den	  23	  oktober,	  8	  personer	  deltog,	  stämningen	  

var	  god.	  
b. Grannkretsmöte	  i	  Ystad.	  Rickard	  och	  Kåre	  deltog	  från	  vår	  krets	  och	  

rapporterade	  om	  att	  diskussion	  där	  handlat	  om	  miljö	  (mest	  klimat)	  
kontra	  natur	  och	  naturskydd.	  Vad	  ska	  vara	  kretsens	  huvuduppgift,	  
att	  arbeta	  lokalt,	  att	  bedriva	  informatioarbete	  om	  övergripande	  
frågor	  eller	  att	  ordna	  aktiviteter?	  Utifrån	  detta	  diskuterade	  vi	  
vidare	  vad	  vi	  vill	  att	  vår	  krets	  ska	  ägna	  sig	  åt.	  De	  aktiviteter	  vi	  har	  
just	  nu	  är	  ju	  huvudsakligen	  trivselaktiviteter	  för	  våra	  medlemmar.	  
Vi	  enades	  om	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  också	  driva	  naturskyddet	  i	  vårt	  
närområde	  och	  att	  göra	  det	  på	  ett	  långsiktigt	  sätt.	  Det	  vi	  enades	  
om	  att	  försökaa	  satsa	  på	  är	  ett	  projekt	  om	  att	  återställa	  någon	  av	  
Skurups	  kommuns	  åar	  (och	  eventuellt	  även	  våtmarkerna	  i	  
anslutning	  till	  dessa).	  Dybäcksån	  framstod	  som	  den	  som	  är	  i	  störst	  
behov	  av	  en	  insats.	  Ett	  sådant	  arbete	  skulle	  behöva	  vara	  långsiktigt	  



och	  sträva	  efter	  att	  få	  med	  både	  markägare	  och	  kommunen	  
(eftersom	  kommunen	  har	  möjligheter	  till	  att	  söka	  medel	  från	  
länsstyrelsen	  som	  vi	  som	  förening	  saknas	  –	  Rickard,	  förstod	  jag	  
detta	  rätt?).	  Rickard	  skulle	  försöka	  få	  tag	  på	  huvudarkitekten	  
bakom	  projektet	  med	  Tullstorpsån	  i	  Trelleborg	  för	  att	  höra	  om	  vi	  
kan	  få	  tips.	  Om	  vi	  missionerar	  kring	  detta	  kan	  vi	  kanske	  också	  
revitalisera	  kretsen	  en	  smula.	  
	  

8. Övrigt	  
a. Julmarknaden	  i	  Skivarp,	  på	  torget	  i	  Skivarp,	  14-‐17.00.	  Vi	  har	  ett	  

bord	  och	  behöver	  vara	  på	  plats	  där	  13.15.	  Jonatan	  &	  Kim	  börjar	  –	  
Kåre	  och	  Evy	  tar	  över	  sista	  passet.	  Infomaterial	  finns	  hos	  Britt.	  

9. Nästa	  styrelsemöte,	  blir	  den	  14	  januari	  hos	  Stig,	  1030.	  	  
10. 	  Närmaste	  tidens	  aktiviteter	  

a. Fjärrvärmeverket,	  den	  29:e	  november,	  18.50,	  samling	  på	  torget.	  
b. Julmarknad	  3	  december	  

11. 	  Mötet	  avslutades	  

	  


