
Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenhögsbygdens	  styrelsemöte	  21	  februari	  

Närvarande:	  Britt	  Andersson	  Jonatan	  Olofsgård	  (sekr),	  Kim	  Niia,	  Eric	  Renfors,	  
Kåre	  Kennemo,	  Eric	  Renfors,	  Erika	  Person,	  Linda	  Wolski	  (adjungerad)	  Jan	  
Holmgren	  (valberedningen).	  

Plats:	  Skurups	  bygdegård	  

1. Mötet	  öppnades	  
2. Dagordningen	  fastställdes	  
3. Föregående	  protokoll	  godkändes	  
4. Kretsbrev	  och	  inkomna	  skrivelser:	  Riksnivån	  har	  skickat	  ut	  information	  

om	  det	  nya	  medlemsregister	  samt	  att	  sista	  datum	  att	  söka	  projektpengar	  
är	  3/4	  –	  det	  görs	  via	  naturkontakt.	  	  

5. Kassörens	  rapport	  lämnades	  och	  godkändes.	  	  
6. Rapporter	  

a. 	  Britt	  och	  Jan	  har	  varit	  på	  Floraträff	  inför	  årets	  arbete.	  Tio	  platser	  i	  
Skurup	  ska	  inventeras	  för	  växten	  Renlosta.	  Arbetet	  med	  Ängsliljan	  
fortsätter	  också.	  

7. Övrigt	  
a. Anlägga	  våtmarker	  –	  Britt	  har	  varit	  kontakt	  med	  Länsstyrelsen	  och	  

fått	  en	  del	  namn	  och	  telefonnummer.	  	  Johny	  Carlsson	  var	  viktig	  vid	  
restaureringen	  av	  Tulltorpsån	  –	  kan	  vi	  prata	  med	  honom	  och	  få	  
tips?	  Rickard	  skulle	  ha	  försökt	  få	  tag	  på	  honom.	  Förslaget	  är	  att	  om	  
Rickard	  har	  ont	  om	  tid	  kanske	  någon	  annan	  (Linda	  som	  talat	  med	  
honom	  i	  jobbet?)	  kan	  ta	  över	  den	  uppgiften	  och	  försöka	  få	  en	  träff	  
med	  honom	  för	  att	  få	  idéer	  

b. Facebook	  –	  kan	  vi	  ordna	  en	  bild	  på	  nya	  styrelsen	  och	  lägga	  ut	  efter	  
ikväll?	  För	  att	  hitta	  sidan	  på	  Facebook	  söker	  man	  efter	  
Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenhögsbygden	  eller	  går	  till	  
fb.me/SNFVemmenhog	  	  

c. Detaljplaner	  på	  gång	  i	  Skurup:	  Linda	  berättade	  om	  planerna	  på	  att	  
utöka	  handelsområdet	  i	  norra	  Skurup	  och	  dess	  effekter	  på	  bland	  
annat	  biltrafiken,	  mjuka	  ytor	  och	  stadens	  lokala	  centrum	  och	  
visade	  ett	  förslag	  på	  yttrande	  som	  föreningens	  skulle	  kunna	  lämna	  
in	  i	  samrådsskedet.	  	  Sista	  dag	  att	  yttra	  sig	  är	  den	  27/3.	  Styrelsen	  
bestämmer	  att	  vi	  vill	  yttra	  oss.	  Styrelsemedlemmarna	  läser	  igenom	  



Lindas	  förslag	  och	  lämnar	  synpunkter	  via	  mail	  eller	  telefon	  under	  
veckan.	  lindawolski@yahoo.com	  senast	  torsdag.	  

8. Närmaste	  tidens	  aktiviteter	  är	  Kosläppet	  Nils	  Holgerssonsgymnasiet.	  Den	  
14	  mars	  startar	  också	  fågelgruppens	  träffar.	  Klimacaféet	  kommer	  starta	  
25	  mars.	  

9. Nästa	  styrelsemöte	  blir	  8	  april	  hos	  Kåre	  i	  Ystad	  10.30	  
10. Mötet	  avslutades	  


