Protokoll fört vid styrelsemöte i Lund 5 september 2016
Närvarande: Rikard Lehmann (ordf) Karin Bergendal, Hjalmar Dahm, Anders Ekstrand, Sven Gustavi (fr
o m § 5), Lars-Bertil Nilsson, Charlotte Hansson.
Adjungerade:
Margit
(verksamhetskoordinator).

Anderberg

(valberedning

och

kretsråd),

Magnus

Billqvist

Frånvarande: Bettina Ekdahl, Kristin Johansson.

§1 Mötets öppnande
§2 Hjalmar Dahm utsågs att jämte ordförande justera mötets protokoll.
§3 Föregående protokoll


Magnus redogjorde för det senaste protokollet som ännu inte är färdigjusterat.
Skälet är att Charlottes dator kraschat så hela dokumentet har återskapats av
Magnus.

§4 Ekonomi


Lars-Bertil redogjorde för ekonomin till och med 31 augusti. Inga konstigheter,
bör efter årets slut kunna gå totalt sett något bättre än budget.

§5 Styrelsen


Nyanställning: Rikard redogjorde för processen. 75 har sökt tjänsten till och
med 5 september. Sex av dessa har kallats till intervju 15/9. Rikard kommer att
gå ner i tid när rekryteringen är klar.



Avtackning Emma: skedde i samband med storksläppet. Magnus ska avtacka
Birk, Jennifer och Andreas.



Riks och stämman: motionen avslogs, men ledde till bra diksussioner och
signaler till riks. Nya verksamhetsriktlinjer ska beslutas 2020 och arbetas fram
från och med 2018. Viktigt att vi är en del av den processen. Vad gäller riks
verksamhet utmärker sig särskilt Schysst sommar och Natursnokarna. Ny
hemsidesplattform är på gång igen, vilket av förklarliga skäl väcker bestörtning
ute i kretsarna. Riks har utan vår och kretsens kännedom inlett samarbete med
gymnasieskolan Spyken i Lund. Ännu en gång väcker sådant agerande helt i
onödan bestörtning. Till nästa styrelsemöte ska Jimmy Lindsjö – nyinvald i
riksstyrelsen – bjudas in.



Det styrelsemöte som aviserats 27/9 flyttas till 3/10. Möten därefter sker 8/11
och 13/12.
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Länsstämma 2017 diskuterades. Datum preliminärt 25/3 eller 26/3. Plats
Skånes Djurpark eller Hässleholm? Rikard uppdrogs undersöka med parken
och Anders uppdrogs med Göingekretsen.



Allmän diskussion om engagemang: vad vill styrelsens ledamöter engagera sig
mer i?

§6 Visionsarbete, uppföljning


Hubbens rapport gicks igenom. Allmän diskussion följde vilken även
inkluderade den kommande kommunikatörens roll.



Det uppdrogs åt samtliga i styrelsen att till nästa möte återkomma med
synpunkter på ”Detta är Naturskyddsföreningen i Skåne”, ”Miljöpolicy” och
”Verksamhetsområden”.

§7 Hubb-rapporten


Se § 6. Rikard och Magnus uppdrogs gå över och återkomma till styrelsen
efter återkoppling med Andreas, Birk och Jennifer.

§8 Hörjel


Anders rapporterade från möte i juli. Brunnen är komplett, inget är stulet vilket
tidigare befarats.



Styrelsen diskuterade ett arrendeavtal med Stiftelsen Hörjelgården. Anders
uppdrogs ta fram Stiftelsens stadgar, Margit uppdrogs ta fram övriga
handlingar och Anders uppdrogs göra utkast på arrendeavtal.

§9 Övriga frågor
 Rikard informerade om kommande möte med Färs och Frosta Sparbank.
 Charlotte rapporterade från möte om utfodring och vill snarast ha synpunkter
på utkast på projektplan, och särskilt vilka mål vi kan eller skulle vilja vara
delaktiga i.
 Ännu ingen utställning uppe i Skånes Djurpark. Självklart är vi mycket besvikna,
och frågan är hur långt det ska behöva gå innan vi åberopar avtalsbrott.
 Storkprojektet går bra, Petter har på ett förtjänstfullt sett tagit över efter
Emma.
 Länk till vår app kommer inom kort.
 Lars-Bertil åker på möte om grön infrastruktur 1/10.
§10 Mötet avslutades
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Vid protokollet

3

Magnus Billqvist, mötessekreterare

Justeras

Rikard Lehmann, ordförande
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Hjalmar Dahm, justerare

