
Styrelsemöte	24	oktober	2017	
	
Närvarande:	Britt	Andersson,	Kim	Niia,	Erika	Person,	Mårten	Dahlrot,	Rickard	Bergendahl,	
Kåre	Kennemo	och	Fabian	Christensson	samt	Jan	Holmgren	(valberedningen).	
 
 

1. Mötet öppnades. 
2. Dagordningen fastställdes. 
3. Föregående protokoll godkändes. 
4. Kretsbrev har inkommit vari det fanns en passage om vatten och vattenvård för 

lokalföreningar. Vi diskuterar om vi ska bjuda in en sakkunnig i ämnet på årsmötet 
5. Kassörens rapport godkännes 
6. Rapporter: 

a. Deltagandet på potatismarknaden gick mycket bra. Fimpdosorna var 
populära. Tygkassarna likaså. Vi upplevde också positiv respons från 
besökare.  

b. Fågelgruppen har träffats 20 ggr under året. 
7. Övrigt: 

a. Vi diskuterar möjligheter om att göra ett projekt kring Dybäcksån under 
kommande år, t.ex. inventering, utredning. Också Vemmenhögsån som lätt 
översvämmas kan vara aktuell. Vemmenhögsån är något mindre och skulle 
således vara enklare att hantera. Om vi ska söka pengar måste vi prata 
igenom saken ordentligt, fixa fram kartmaterial m.m. Vårt projekt skulle då 
bestå i att projektera, göra förstudier inför större projekt. Troligen lämpligt att 
genomföra detta större projekt under 2019. 

b. Ett annat påtänkt projekt är “Projekt Ängen” tillsammans med en klass på 
Östergårdsskolan. Projektet skulle kunna genomföras med Rickard som 
anlitad expert. Beräknas två arbetsdagar. Fabian och Mårten sätter samman 
projektplan och undersöker möjlighet att söka pengar från riks. 

c. Program för 2018 diskuteras. Bland annat å-vandring längs Dybäcksån och 
Tullstorpsån (samverkan med scouterna), filmvisning på folkhögskolan (i 
aulan),  

d. Vi diskuterar olika personer som kunde komma och prata på årsmötet, bland 
annat någon från Mossagården. Rickard ringer Mossagården och hör sig för. 

e. Vi diskuterar vem som kan delta på grannkretsmötet i Sjöbo den 9/11 kl 
19.00. Ingen av de närvarande kan, men vi ska undersöka mejlledes om det 
är någon anna som vill. 

f. Kretsråd i Lund den 12/11 kl 13-17. Även deltagandet här undersökes per 
mejl. 

g. Britt frågar om det är bokat på bygdegården den 12/11 för Klimatsmart mat-
träffen. Träffen skall vara kl 17-20. 

8. Nästa styrelsemöte blir hos Mårten den 23/11 kl 18.30. 


