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Protokoll fört vid styrelsemöte med Naturskyddsföreningen 
i Skåne på kansliet i Lund 13 april 2015 
Närvarande: Marianne Steneroth Sillén, Karin Bergendal, Hjalmar Dahm, Kristin Johansson, Rikard 
Lehman, Ingegerd Ljungblom, Karl-Axel Sand, Annette Schiemann. 

Adjungerade: Magnus Billqvist, Karin Nilsson Jungermann. 

Frånvarande: Theresé Ehrnstén. 

 

§ 1 Öppnande. 

 

§ 2 Rikard utsågs till justeringsperson. 

 

§ 3 Lägesrapport stämman. 

Det mesta är klart, både praktiskt och formellt. Vi går ut i olika forum och sprider 
kontinuerligt information. 

Marianne kort om 2014 års resultat. Alla skrivit på årsredovisningen, som läggs ut med 
övriga handlingar på hemsidan, där allt samlas inför stämman. 

 

§ 4 Stadgeändringar/proposition. 

Marianne kort om skälen till förändringarna.  

Diskussion om borttagande av kretsrådet för att styrelsen istället ser andra, bättre och mer 
inkluderande mötesformer. Marianne kontaktar Tomas Björnsson om detta. 

Anslutna föreningar borde ha knoppats av redan 1978, då förbundet uppgick i 
Naturskyddsföreningen. Det fyller inte längre någon funktion. Magnus meddelar de två 
anslutna föreningarna om detta. 

Styrelsen ska vara tydliga och ödmjuka gentemot medlemmarna i denna fråga, tydliggöra att 
de föreslagna ändringarna inte är kopplade till personer. 

 

§ 5 Valberedningen 

Senaste nytt om läget vad gäller förslag till funktionärer. Önskvärt om Valberedningen kunde 
presentera de nominerade på hemsidan. 

 

§ 6 Hörjel. 
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Hjalmar rapporterade om brandinspektionen som dömde ut övernattning på Hörjelgården 
med omedelbar verkan. Nya regler sedan föregående inspektion 2007 drabbar alla med 
liknande verksamhet, som scoutgårdar.  

Diskuterade utredning, kostnader, framtid och möjligheter. Bara att sätta in branddörrar 
mellan alla rum i ett hus från 1800-talet innebär enorm kostnad. 

Flera skolor är inbokade framöver, möjligen kan vissa tänka sig tält. Eldvakt kan vara en 
möjlighet. 

Hjalmar har kollat och fortsätter undersöka med andra organisationer med liknande 
verksamhet, men i dagsläget är det ingen annan som känner till dessa nya regler. Är vi 
verkligen att se på som hotellverksamhet? Innebär det också nya hälsovårdsaspekter, som 
hur köket ska vara utformat?  

Beskedet Hjalmar fått var endast muntligt, med tillägg att det kan dröja minst en månad 
innan vi får skriftligt besked. Hjalmar uppdrogs utforma formell skrivelse med krav på 
skriftligt föreläggande och vilka regler som egentligen gäller, vi kan inte vänta en månad med 
skolor som förväntar sig komma. Kan vi få dispens, så vi klarar sommaren åtminstone? 

Den oberoende utredning om Hörjels framtid styrelsen tidigare beslutat om påverkas också 
av detta, eftersom det i grunden förändrar möjligheterna. 

Rikard lyfte frågan om andra former av naturpedagogik som inte är knuten till plats. Här 
finns möjligheter där medel kan användas på annat sätt än idag men nå fler och fortsatt 
stimulera till naturupplevelser, naturkänsla osv. Något för kommande styrelse att införliva i 
verksamhetsplanen 2015-16. 

 

§ 7 Klimatfestivalen och kommunikation. 

Rikard rapporterade om Klimatfestivalen som går av stapeln i helgen. 

Rikard vidare om vepor, beachflaggor och utställningar han och Magnus arbetar med att ta 
fram. 

Annat är på gång också, möjligen gör vi inhopp på Malmö Garden Show t ex. 

Nya skyltar ska tas fram till storkhägnen och till några av våra fastigheter. Stork ska göra om 
hemsidan och ha person på plats vid Fulltofta flera dagar i veckan. 

Häng med! ska användas i kommunikationen framöver. 

Vi uppfattar det fortsatt som att det finns stora problem med föreningsdemokratin på 
riksnivå och mer inlägg i frågan riktade till riks är att vänta. Frågor kring vår planerade app 
har vi t ex trots upprepade påminnelser inte fått svar på under 1,5 års tid. Styrelsen 
ifrågasätter därför fortsatt hanteringen av detta och frustrationen växer allt eftersom länge 
inväntade svar fortsatt uteblir. Alla länsförbund är mycket positiva till vår plan på app och 
ändå får vi inget gensvar öht av riks. Styrelsen uppdrog år Marianne och Rikard att författa 
ännu en skrivelse i frågan. 
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Efter länsstämman ska styrelsen se över representationen och rutiner kring den. 

 

§ 8 Info från Karin N J 

Karin informerade om nätverken och i synnerhet Handla Miljövänligt. 

Karin tog upp frågan om debattartikel gällande jätteräkor. 

 

§ 9 Avslut. 

 

Vid protokollet 

 

 

Magnus Billqvist 

 

Justeras 

 

 

Marianne Steneroth Sillén, ordförande    Rikard Lehman, justerare 
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