
Protokoll	  fört	  vid	  Naturskyddsföreningen	  i	  Vemmenshögsbygdens	  styrelsemötet	  den	  15	  maj	  2017.	  

Närvarande:	  Rickard	  Bergendahl,	  Mårten	  Dahlrot,	  Linda	  Wolski,	  Kåre	  Kennemo,	  Fabian	  Christensen,	  
Jonatan	  Olofsgård,	  Britt	  Andersson.	  

Plats:	  Hos	  Rickard	  Bergendahl	  

	  

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

a. Inbjudan	  att	  närvara	  vid	  Skurup	  Sparbanks	  invigning	  av	  sina	  nya	  lokaler	  30	  maj.	  Några	  
av	  oss	  närvarar.	  Linda	  tar	  inbjudan	  och	  anmäler	  oss.	  De	  som	  vill	  gå	  med	  säger	  till	  
Linda	  innan	  den	  23:e.	  

b. Riks	  veckobrev	  har	  kommit	  som	  vanligt.	  
5. Kassörens	  rapport	  lämnades	  och	  godkändes.	  
6. Rapporter:	  

a. Kosläppet	  (22/4).	  Lite	  olika	  syn	  på	  hur	  det	  gick	  (bra-‐	  Mårten,	  Linda	  och	  Fabian,	  svårt	  -‐	  
Britt).	  Främst	  barn	  som	  var	  intresserad	  -‐	  visst	  intresse	  för	  t.ex.	  fladdermöss	  hos	  
barnen.	  Det	  mesta	  materialet	  gick	  åt.	  De	  små	  tips-‐broschyrerna	  och	  fjärilshäftet	  gick	  
åt.	  

b. Fågelexkursion	  i	  Genarp	  23/4.	  2	  personer	  deltog.	  	  
c. Gökotta	  (14/5)	  –	  5	  personer	  deltog,	  flera	  gökar	  hördes	  (och	  syntes).	  50	  arter	  iakttogs.	  	  

7. Övrigt	  
a. Svar	  från	  kommunen	  på	  våra	  synpunkter	  angående	  detaljplanen	  vid	  ICA	  har	  kommit	  

ut	  på	  kommunens	  hemsida.	  Kommunen	  har	  kommit	  med	  ett	  nytt	  förslag	  sedan	  vi	  
(och	  andra,	  inklusive	  Länsstyrelsen	  som	  delade	  flera	  av	  våra	  synpunkter,	  bland	  annat	  
angående	  vattenkvalité)	  skickade	  in	  vårt	  yttrande.	  Länsstyrelsen	  har	  noterat	  att	  de	  
kan	  komma	  att	  kalla	  in	  handlingarna	  för	  prövning.	  Flera	  av	  kommunens	  
kommentarer	  får	  det	  att	  framstå	  som	  att	  kommunen	  inte	  förstått	  synpunkterna	  alls.	  
Linda	  bevakar	  datumet	  för	  att	  komma	  med	  yttranden	  i	  den	  här	  rundan	  och	  vi	  skickar	  
in	  ett	  nytt	  yttrande	  om	  att	  vi	  inte	  fått	  svar	  på	  våra	  synpunkter	  och	  att	  vi	  vidhåller	  
dem.	  	  

b. Linda	  &	  Mårtens	  debattinlägg:	  Vi	  diskuterade	  utkastet	  och	  tyckte	  det	  var	  bra.	  Vi	  
försöker	  få	  den	  publicerad	  i	  YA.	  Vi	  sätter	  också	  upp	  en	  e-‐postadress	  för	  kontakt	  (och	  
kollar	  med	  naturskyddsföreningen)	  om	  vi	  kan	  få	  en	  @naturskyddsforeningen-‐adress	  
för	  det.	  

c. Workshop	  med	  kommunen	  27/4	  och	  11/5.	  Rickard	  och	  Anna-‐Maria	  deltog.	  Syftet	  var	  
att	  aktivera	  föreningar	  och	  få	  till	  ett	  bättre	  föreningsliv.	  Temat	  var	  social	  hållbarhet.	  

d. Mårtens	  presenterade	  en	  idé	  om	  att	  använda	  någon	  gräsyta	  inne	  i	  Skurup	  för	  att	  
göra	  ett	  projekt	  tillsammans	  med	  skolklasser	  för	  att	  bearbeta	  och	  så	  en	  (mini)äng.	  
Ger	  bättre	  biologisk	  mångfald	  och	  ger	  insikter	  i	  biologisk	  miljö	  för	  ungdomar.	  Har	  
bara	  vinnare	  (kommunen	  slipper	  klippa).	  Rimligen	  handlar	  det	  om	  
mellanstadieelever.	  Om	  man	  startar	  med	  en	  fjärdeklass	  kan	  den	  ju	  följa	  projektet	  



under	  några	  år.	  Kan	  vi	  söka	  projektpengar	  från	  naturskyddsföreningar?	  Vi	  försöker	  få	  
in	  besked	  angående	  detta	  från	  naturskyddsföreningen	  och	  få	  kontakt	  med	  någon	  
skola	  till	  hösten	  och	  så	  att	  det	  kan	  ske	  till	  våren.	  Mårten	  och	  Fabian	  skissar	  på	  ett	  
utkast	  för	  detta.	  

e. Fabian	  tar	  på	  sikt	  över	  kassörskapet.	  Kåre	  och	  Fabian	  styr	  upp	  överlämnandet.	  	  
8. Nästa	  styrelsemöte	  blir	  hos	  Jonatan	  torsdag	  den	  15/6	  1830.	  
9. Närmaste	  tidens	  aktiviteter	  

a. Fågelexkursion:	  Elsagården	  21/5	  
b. Naturnatten	  5	  juni.	  

10. Mötet	  avslutades	  
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Comment [1]: Kolla	  med	  projektpengar.	  	  


