
Protokoll	  fört	  vid	  Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenshögsbygdens	  styrelsemötet	  den	  8	  april	  2017.	  

Närvarande:	  Rickard	  Bergdahl,	  Mårten	  Dahlrot,	  Kim	  Niia,	  Linda	  Wolski,	  Kåre	  Kennemo,	  Fabian	  
Christensen,	  Jonatan	  Olofsgård.	  Jan	  Holmgren	  (valberedningen).	  

1. Mötet	  öppnades	  
2. Dagordningen	  fastställdes	  
3. Föregående	  protokoll	  godkändes	  
4. Kretsbrev	  och	  inkomna	  skrivelser:	  information	  från	  riksnivån,	  annars	  ingenting.	  
5. Kassörens	  rapport	  lämnades	  och	  godkändes.	  
6. 	  Rapporter	  

a. Årsmötet:	  hur	  ska	  vi	  få	  folk	  att	  komma	  på	  årsmötet	  (och	  andra	  aktiviteter)?	  Vi	  
behöver	  hitta	  rätt	  kanaler	  för	  att	  nå	  folk.	  Vi	  tror	  mycket	  på	  vår	  Facebooksida	  och	  får	  
arbeta	  för	  att	  ha	  ett	  jämt	  flöde	  av	  publiceringar.	  Vi	  kan	  också	  dela	  inlägg	  från	  vår	  sida	  
till	  t.ex.	  Skurups	  debattsida.	  En	  annan	  faktor	  är	  att	  ha	  aktiviteter	  som	  är	  lätt	  att	  delta	  
i,	  det	  får	  inte	  kännas	  som	  att	  tröskeln	  är	  hög.	  Detta	  kan	  kanske	  särskilt	  gälla	  
barnfamiljer?	  

b. Fågelgruppen	  har	  startat.	  Information	  om	  exkursioner	  och	  bilder	  får	  träffarna	  borde	  
läggas	  ut	  på	  facebook.	  Richard	  kan	  t.ex.	  smsa	  bilder	  till	  de	  som	  kan	  publicera	  på	  
sidan.	  

c. Klimatcafeét	  och	  Café	  planet	  (och	  studiecirkel	  med	  studiefrämjandet).	  5	  personer	  
deltog	  på	  den	  första	  träffen	  som	  skedde	  25/3	  (samma	  dag	  om	  earth	  hour).	  
Marknadsföringen	  för	  dagen	  blev	  tyvärr	  rätt	  begränsad.	  Diskussionerna	  vid	  träffen	  
var	  dock	  bra.	  Gruppen	  bestämde	  sig	  för	  att	  starta	  en	  studiecirkel,	  denna	  kommer	  ha	  
nästa	  träff	  den	  20	  april.	  Anna-‐Maria	  Olofsgård	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  
studiefrämjandet	  om	  det	  och	  från	  dem	  fått	  tips	  om	  att	  Maria	  Christensson	  är	  en	  bra	  
kontaktperson	  på	  biblioteket	  och	  att	  det	  finns	  intresse	  för	  att	  vi	  ordna	  t.ex.	  
föreläsningsaktiviteter	  i	  deras	  lokaler.	  Vi	  måste	  dock	  kontakta	  dem	  ganska	  snart	  om	  
vi	  vill	  komma	  med	  i	  deras	  program	  för	  hösten	  (och	  på	  så	  sätt	  få	  deras	  marknadsföring	  
så	  att	  säga	  på	  köpet)	  	  

d. Kommunen	  ska	  ha	  workshop	  kring	  utveckling	  av	  föreningsklimatet	  i	  kommunen	  och	  
kan	  erbjuda	  ekonomiskt	  stöd	  till	  aktiveter/projekt	  som	  föreningar	  driver.	  Möte	  med	  
kommunen	  24	  och	  27/4	  eller	  2	  och	  5/5	  (på	  kvällstid).	  Richard	  ska	  kolla	  vilka	  datum	  
det	  är	  som	  gäller.	  Bra	  om	  vi	  är	  två	  eller	  fler	  som	  deltar.	  

e. Vi	  talade	  vidare	  om	  tankarna	  på	  ett	  projekt	  för	  att	  försöka	  förbättra	  statusen	  på	  
Dybäcks	  ån.	  Richard	  har	  varit	  på	  miljöstrategen	  i	  kommunen	  men	  det	  är	  svårt	  att	  få	  
något	  gensvar.	  Det	  finns	  många	  frågor	  kring	  hur	  vi	  på	  bästa	  sätt	  driver	  på	  detta.	  Vid	  
Tullstorpsåns	  restaureringen	  var	  en	  framgångsfaktor	  att	  markägarna	  var	  drivande.	  
När	  föreningen	  drev	  på	  för	  att	  återställa	  Näsbyholmssjön	  så	  tog	  det	  flera	  år	  och	  
föreningen	  skrev	  både	  artiklar	  (rent	  lobbyarbetet)	  och	  kunde	  vi	  personkontakter,	  nå	  
fram	  till	  vissa	  markägare.	  Vi	  tror	  att	  två	  nyckelfaktorer	  är	  att	  få	  med	  de	  stora	  
markägarna	  längs	  med	  ån	  och	  att	  få	  med	  kommunen	  på	  att	  söka	  pengar	  för	  att	  
inventera	  ån.	  	  Vi	  kom	  överens	  om	  att	  börja	  med	  en	  debattartikel.	  	  Några	  ava	  
argumenten	  kan	  var	  t.ex.	  	  ”Varför	  kan	  Trelleborg	  men	  inte	  vi”,	  risken	  för	  
hundraårsregn,	  fosfor/kväveläckage,	  ekosystemtjänster	  mm.	  Däremot	  kan	  det	  vara	  
känsligt	  att	  nämna	  möjligheterna	  att	  vandra	  längs	  med	  ån	  –	  det	  kommer	  inte	  gå	  hem	  



hos	  alla	  markägare.	  Det	  kan	  också	  vara	  värt	  att	  trycka	  på	  riskerna/kostnader	  för	  
markägarna.	  Linda	  och	  Mårten	  skissar	  på	  ett	  en	  text	  till	  nästa	  möte.	  Om	  de	  vill	  ha	  
input	  mailar	  de	  oss	  andra.	  	  

f. Träff	  med	  nya	  Generalsekretaren	  när	  hon	  besökte	  Lund	  nyligen.	  Jan,	  Britt	  och	  Anna-‐
Maria	  träffade	  henne	  och	  fick	  ett	  gott	  intryck.	  Vi	  fick	  beröm	  för	  vår	  unga	  styrelse.
	   	  

7. Övrigt	  
a. Våra	  yttranden	  i	  planärenden.	  Partierna	  i	  samhällsberedningen	  verkar	  ha	  blivit	  både	  

överraskade	  och	  irriterade.	  Förhoppningsvis	  vänjer	  de	  sig	  vid	  att	  vi	  har	  åsikter	  och	  
börjar	  ta	  dem	  på	  allvar.	  När	  vi	  gör	  sådant	  är	  det	  viktigt	  att	  Rickard	  är	  informerad	  så	  
att	  han	  kan	  tala	  för	  saken	  när	  han	  sitter	  på	  mötena.	  Det	  finns	  en	  ny	  plan	  är	  ute	  som	  
rör	  bebyggelse	  av	  åkermarken	  väster	  om	  Saritslöv.	  Efter	  en	  del	  diskussion	  kom	  vi	  
fram	  till	  att	  vi	  ska	  lämna	  ett	  allmänt	  hållet	  yttrande	  om	  att	  det	  ohållbara	  i	  att	  
bebygga	  åkermark	  och	  rekommendera	  att	  man	  hellre	  bebygger	  redan	  hårda	  ytor	  
inne	  i	  Skurup.	  Vi	  mailar	  synpunkter	  till	  Linda	  som	  skissar	  på	  ett	  förslag.	  Den	  20/4	  
måste	  yttrandet	  vara	  inne.	  Linda/Richard	  –	  stämmer	  datumet?	  

b. Kosläppet.	  Kim	  har	  försökt	  kontaktat	  naturbruksgymnasiet	  angående	  kosläppet	  den	  
22/4	  men	  inte	  fått	  några	  besked	  tillbaka.	  Jonatan	  beställer	  material	  snarast	  så	  att	  vi	  
har	  något	  att	  del	  ut.	  Antagligen	  har	  Britt	  också	  material	  från	  länsstyrelsen	  som	  vi	  kan	  
ta	  med.	  Kim	  fortsätter	  att	  försöka	  få	  kontakt	  med	  gymnasiet	  så	  att	  de	  vet	  att	  vi	  
kommer.	  

c. Diskussion	  om	  styrelsens	  mötestider.	  	  Vi	  kommer	  byta	  till	  torsdagar	  klockan	  1830	  
eftersom	  det	  passar	  de	  flesta	  av	  oss	  bättre.	  

d. Riksmötet	  i	  Skövde.	  Anna-‐Maria	  kommer	  åka	  och	  eventuellt	  även	  Richard.	  
8. Nästa	  styrelsemöte	  blir	  den	  11	  maj	  1830	  hos	  Rickard.	  
9. Närmaste	  aktivitet	  är	  kosläppet	  den	  22/5.	  Jonatan	  (eller	  Anna-‐Maria)	  och	  Linda	  inleder	  10-‐

12,	  Britt	  kan	  eventuellt	  stå	  12-‐14	  med	  Kim	  och	  Fabian	  och	  Mårten	  står	  preliminärt	  14	  till	  
avslut.	  

10. Mötet	  avslutades.	  

	  


