
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eslövsbygdens Naturskyddsförening 
 

Årsmöteshandlingar 2017 
 

 

 



Dagordning årsmötet 2017-03-09 
 
  1 Årsmötets öppnas 
 
  2 Fråga om årsmötet är behörigt utlyst 
 
  3 Godkännande av dagordningen 
 
  4 Val av ordförande för årsmötet 
 
  5 Val av sekreterare för årsmötet 
 
  6 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet 
 
  7 Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
  8 Revisorernas berättelse 
 
  9 Fastställande av resultat och balansräkning 
 
10 Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 
 
11 Fastställande av verksamhetsplan 
 
12 Fastställande av budget 
 
13 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 
 
14 Val av ordförande 
 
15 Val av övriga styrelseledamöter 
 
16 Val av revisorer och revisorssuppleanter 
 
17 Val av valberedning 
 
18 Inkomna motioner 
 
19 Den nya styrelsens tankar om framtiden för Eslövsbygdens 
     Naturskyddsförening 
 
20 Årsmötet avslutas 



Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016 

Organisation 

Styrelse 

Vakant  ordförande 
Harriet Johnsdotter  vice ordförande 
Britt-Marie Hansson  sekreterare 
Lars-Olov Strand  kassör 
Alf Andersson ledamot 
Lena Adrielsson ledamot 
Tore Pålsson ledamot 
Sven Laurin ledamot 
 
Styrelsen har haft 9 protokollförda möten. 
 
Revisorer 

Arne Olsson 
Beth Sundell Ericsson  
 
Revisorsuppleant 

Uno Blücker 
 
Valberedning 

Föreningen har inte haft någon valberedning under 2016.  
 
Kontaktpersoner för olika verksamheter 
Administration  Britt-Marie Hansson 
Miljö/Klimat Harriet Johnsdotter 
Naturvård  Britt-Marie Hansson 
Utomhuspedagogik  Emma Ådahl 
Geologi   Lena Adrielsson 
Cykel   Tore Pålsson 
Hemsidan   Arne Olsson 
 
Medlemsstatistik 
Pga att riksföreningen har lagt om sitt medlemsregister så kan vi inte lämna 
uppgifter för årsskiftet. 
Just nu är vi 312 fullbetalande och 279 fam.medl. alltså 591 tot. 
 
 
 



Utbildnings-/informationsarbete 
Hemsidan har till syfte att på ett positivt sätt informera om vår verksamhet. 
Det gäller såväl kommande som genomförda aktiviteter.  
 
Aktiviteter 
Under året hölls 20 aktiviteter. 
 
Örnspaning 9 januari 
Vinterns örnspaning gick till Tosteberga hamn och Friseboda. Resan var en 
gemensam bussfärd och ett samarrangemang med Ringsjöbygdens 
Fågelskådare. Artlistan innehöll ca 30 fågelarter, bl.a. 22 havsörnar och en 
pilgrimsfalk. 28 deltagare.   
 
Ekologisk mat och vin 12 februari 
Vi var fjorton stycken som provade tre vita viner och åt ekologisk mat därtill. 
 
Medlemsmöte 24 februari  
Förutom styrelsen deltog två medlemmar vid mötet där kommande aktiviteter 
diskuterades. 
 
Årsmöte 9 mars  
17 medlemmar kom till årsmötet. Efter mötesförhandlingarna bjöds det på 
grön tårta och Nils Carlsson från Länsstyrelsen höll föredrag om vilda djur i 
Skåne. 
 
Besök på Ringsjöverket i Stehag 15 mars  
Vi besökte Ringsjöverket i Stehag och fick information samt en guidad tur. 12 
deltagare. 
 
Klädbytardag 16 april på Eslövs stadsbibliotek  
Återigen blev vår klädbytardag uppskattad. Det var ett gemensamt 
arrangemang med Eslövs stadsbibliotek. Ett 80-tal besökare och ca 250 
klädesplagg bytte ägare. 
 
Fagning av ängen i Kastberga 17 april  
Ängen vårstädades av 5 deltagare. 
 
Lunchvandring 11 maj  
Vi guidades av trädgårdsingenjör Allan Lickander och vik. ingenjör Håkan 
Nilsson. Vi tittade på de nya träd och växter, som planterats i parkerna. 10 
deltagare.    
 



Flyinge ängar 18 maj  
Flyinge ängar besöktes tillsammans med Lunds naturskyddsförening. 
9 deltagare från Eslöv. 
 
Cykeltur 22 maj  
I strålande försommarväder cyklade vi för att följa dagvattnet från norra Eslöv. 
Vi följde Krondiket, passerade Krondammen och Eslövs före detta tegelbruk. 
Därefter anslöt vi till Gullarpsån, som för vattnet till Saxån vid Trollenäs. 
9 deltagare. 
 
Blomstervandring 24 maj  
Vandring i Abullahagen. 7 Deltagare. 
 
De Vilda Blommornas dag 19 juni  
Under Bengt Nihlgårds ledning besöktes markerna vid Hjularöd. Tyvärr deltog 
endast två personer. 
 
Slåtterdagen den 30 juli.  
Ängen i Kastberga slogs av 6 deltagare. I vanlig ordning avslutades arbetet med 
en god sillunch. 
 
Cykeltur 17 september.  
Vi ledde en cykeltur i östra Eslöv vid kommunens trafikdag. 7 deltagare  
 
Skånes djurpark 18 september  
Vi besökte djurparken och blev guidade av förre djurparkschefen Staffan 
Åkeby. Han berättade mycket intressant om alla djuren. 4 deltagare.  
 
Ängsdag i Billinge 28 sept. Emil Åsegård har hittat en intressant liten äng i 
Billinge som han beslutat att vårda tillsammans med ett par billingebor. Den 
här dagen röjdes sly och döda grenar. Man planerade vad som skall göras i 
framtiden. 
 
Mossor och lavar i Stockamöllan den 2 okt.  
Emil Åsegård ledde exkursionen bland mossor och lavar. 8 deltagare. 
 
Traneröds mosse     Söndagen 9 oktober 
Geologisk exkursion till Traneröds mosse i stämningsfullt, grådisigt höstväder. 
Samarrangemang med Naturfotokursen. 10 deltagare. 
 
 
 



Besök hos MERAB 2 november  
Amila Pasac berättade om det senaste på återvinningsområdet. Det går framåt 
och Eslövs kommun ligger väl till nationellt. 10 deltagare. 
 

Skyddsvärda träd i Eslövs kommun 16 november 
Emil Åsegård har inventerat skyddsvärda träd i kommunen och föreläste samt 
visade bilder. 12 deltagare. 
 

Naturvårdsarbete 

Kastberga äng 
Under sommaren har nässlor, tistlar och skräppor bekämpats. 
Slåtter genomfördes den 30 juli av sex deltagare. 
 

Abullahagen 
Alf Andersson och Tore Pålsson har i samarbete med miljöförvaltningen röjt 
sikten vid fågeltornet. Tore har också rensat bort en del skräppor 
 

Ängen vid Rönnemölla 
I år har Kjell Olsson i Stockamöllan själv ansvarat för slåttern med hjälp av 
medlemmar ur Linderöds folkdanslag. 
 

Storkprojektet. 
Föreningen stödjer Skånes Naturskyddsförenings storkprojekt. Tore arbetar 
med utfordring av storkarna i hägnet i Fulltofta. 
 

Fågelholkarna  
Av de 6 holkarna på Stora Torg var 2 bebodda.  
Av 531 holkar har 295 inventerats. 2015 års häckning.  
8 personer har varit engagerade. 
 
 

Cykling 
Cykelturer som aktivitet arrangeras. Cykelturer till och från aktiviteter 
genomförs där det är lämpligt. Vid sådana tillfällen anges det i programmet. 
 

Miljö 

Deltagande i samrådsmöte den 5 september angående verksamhet på 
fastigheten Örtofta 21:1 i Eslövs kommun 
Som representant för Eslövsbygdens Naturskyddsförening deltog Lena 
Adrielsson och framförde synpunkter, särskilt om gödsellagring och risker för 
försämrad status i Bråån.  
 
Projekt Naturskolan 

Inga rapporterade aktiviteter har genomförts. 



Bokslut år 2016 
 
Resultaträkning 2015 2016 
   
Intäkter   
Medlemsintäkter 10720,0 10020,0 
Naturvårdsbidrag 5000,0 0,0 
Deltagaravgift 5090,0 5200,0 
Klubbenergi 400,0 3000,0 
Studiefrämjandet 0,0 2900,0 
Naturvårdsfonden  600,0 800,0 
V. Nilssons minnesfond 0,0 0,0 
Inlåningsränta 8,0 0,0 
SUMMA 21818,0 21920,0 
   
Kostnader   
Studieresor/möten 12088,0 10209,0 
Stämmor/kurser 0,0 0,0 
Lokalhyra 5095,0 4456,0 
Admin./Medlemsblad 10694,0 8750,0 
Naturvård 3244,0 661,0 
Bidrag/Gåvor 200,0 1674,0 
   
SUMMA 31321 25750,0 
Resultat -9503,0 -3830,0 
    
     

Balansräkning 
2016-01-

01 2017-01-01 
   
Naturskyddsföreningen 91107 96308 
Naturvårdsfonden  191276 202753 
V Nilssons minnesfond 1 o 
2 40202 40425 
   
SUMMA 322585 339486 
Värdeförändring  16901 

 
 
 



Verksamhetsplan för 2017 
 
Miljö 
Vårt arbete med att uppmärksamma intressanta cykelleder inom kommunen 
kommer att fortsätta.  Att byta kläder har varit en succé över hela landet och så 
även i Eslöv. Även i år blir det en klädbytardag. Fler och fler ekologiska 
producenter verkar i Eslövs kommun. Fler och fler köper ekologiska produkter 
som vi slår ett extra slag för. 
 
Naturutflykter 
För att öka kunskaperna om naturen kommer vi att hålla en rad aktiviteter 
både planerade men även spontana.  Om en spännande möjlighet dyker upp 
kommer vi att ta tillfälligheten i akt och erbjuda en aktivitet med kort varsel. 
Studiecirkel om våra vilda växter kommer också att arrangeras med 
Studiefrämjandet som arrangör. 
 
Naturvård 
Föreningen ska fortsätta sköta om de åtagande vi har haft med slåtterängar 
och hagar. Skötsel av de 500 holkar som är uppsatta i Eslövs kommun kommer 
att fortsätta likaså dokumentationen av det arbetet. 
 
Föreningsarbete 
Vi ska försöka hitta nya former för att kommunicera inom föreningen. 
Kontakter med kommunen kommer att fortgå likaså med vårt förbund på riks- 
och länsnivå.  Vi ska svara på frågor och remisser som inkommer och på så sätt 
synas som en grön motvikt mot andra intressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget 2017 
 
   Utfall Förslag 
  Budget 2016  2016 Budget 2017 
Intäkter      
Medlemsintäkter 10500 10020 10100 
Deltagaravgifter 800 5200 5000 
Naturvårdsbidrag 5000 0 0 
Studiefrämjandet 3000 2900 2500 
Naturvårdsfonden   800 600 
V. Nilssons 
minnesfond   0 0 
Klubbenergi  3000 2600 
Inlåningsränta 300 0 0 
SUMMA 19 600 21920 20 800 
       
Kostnader      
Studieresor/möten 8000 10209 10000 
Stämmor/kurser 1000 0 800 
Lokalhyra 6500 4456 5200 
Admin./Medlemsblad 8000 8750 9000 
Naturvård 4000 661 2000 
Bidrag/gåvor guide 
etc. 2000 1674 1500 
       
SUMMA 29500 25750 28500 
       
Resultat -9 900 -3830 -7 700 

 
 

Val  
 

Förslag styrelsen ska bestå av 9 ledamöter varav en är ordf. 
 

Ordf  1 år 
Inget förslag 
 

Styrelseled. 2 år  
Madalina Andreasson nyval 
Jesper Hansson nyval 
Emil Åsegård nyval 
 
 



Styrelseled. 1 år  
Axel Löfsved nyval  
Katarina Månsson nyval 
 
Styrelseled. valda 2016  
Lars-Olov Strand  
Lena Adrielsson  
Tore Pålsson  
 
Revisor vald 2016 
Arne Olsson  
 
Revisor 2 år  
Beth Sundell Eriksson omval 
 
Revisorsuppleant 1 år 
Uno Blücker omval 
 
Val av ombud till Länsstämma och rikskonferens 
Förslag: Styrelsen utser repr. 
 
Valberedning 
 
 
 

Motioner 
 
Motion 1 
 
Ang. "föreningens fortlevnad samt ett sätt att engagera nya eslövsbor från 
andra länder" 
 
Förslag: 
Om kommunen tar över ordförandeskapet i föreningen (="driften") kan 
föreningens medlemmar som tack och motprestation förbinda sig att såsom 
"faddrar" ta med sig varsin asylsökande/till Sverige ganska nyligen kommen 
person, både vid de årliga arbetstillfällena i Kastberga (ängen) och vid 
eventuellt annat deltagande i föreningens aktiviteter (ev kostnad för 
aktiviteteten betalas av föreningen för den asylsökande ). 
 
 
 



Detta skulle ha många goda effekter: 
- ängen garanteras att hållas i skick eftersom det ju automatiskt blir 

dubbelt så många som kan arbeta med den (till gagn för alla) 
 

- de utländska personerna får meningsfull sysselsättning, inblick i svenskt 
föreningsliv, naturinspiration och möjlighet till kontakt med svenskar (till 
gagn för den enskilde såväl som för kommunen) 

 
- naturskyddsföreningen får möjlighet till rekrytering av nya medlemmar 

(till gagn för föreningen) 
 

- naturskyddsföreningen kan fortsätta sin verksamhet i Eslöv utan att hålla 
formella möten (till gagn för föreningen, kommunen kan sköta allt som 
"måste" skötas, men  medlemmarna måste naturligtvis tipsa kommunen 
om aktiviteter och "innehåll", detta borde kunna skötas via e-post) 

 
Tina Wueggertz, Eslöv 
 
Styrelsens yttrande: 
Styrelsen har vid flera tillfällen diskuterat möjligheten av att engagera 
asylsökande och nyinvandrade i föreningens aktiviteter och vi är därför positiva 
till grundtanken i det inlämnade förslaget. Organisatoriskt går det inte att 
överföra föreningens administration till kommunen; som oberoende, ideell 
förening, skall vi vara fristående från den kommunala organisationen. Frågan är 
inte heller längre aktuell eftersom vi genom vår värvningskampanj lyckats få 
ihop en ny styrelse för den kommande mandatperioden.  
 

Styrelsens förslag till beslut: 
- Vi yrkar avslag på förslaget om överföring av ordförandeskapet till 

kommunen. 
- Vi uppdrar åt nya styrelsen att ta initiativ till samarbete med lokala 

ideella föreningar och med Eslövs kommun för att inbjuda assylsökande 
och nyinvandrande till föreningens programaktiviteter och att aktivt 
arbeta för att engagera dem i Naturskyddsföreningens lokala natur- och 
miljöarbete.  

 
 
 
 
 
 
 



Motion 2 
Motion för behandling på ENF:s årsmöte  
 
Jag föreslår att ENF:s ekonomiska tillgångar ej får flyttas mellan olika 
banker/institut utan att fått godkännande härför på ett årsmöte. 
 
Detta inskränker givetvis inte på styrelsens självklara rätt att disponera kassan 
för löpande utgifter under året. Eventuellt tillkommande medel under året skall 
sättas in på samma bank/institut som har hand om övriga tillgångar. 
 
Omdisponeringar av medel inom anlitad bank/institut får givetvis också ske om 
och när styrelsen anser det behövligt. 
 
Anledningen till ovanstående är att säkerställa en ekonomisk kontinuitet och, 
framför allt, en transparens för medlemmarna. Det är ju alla våra medlemmars 
pengar vi har att förvalta. 
 
Uno Blücker 
 
Styrelsens yttrande: 
Styrelsen för Eslövsbygdens Naturskyddsförening har tagit emot en motion för 
behandling vid föreningens årsmöte 2017. 
 
Innehållet i motionen rör förvaltningen av kretsens ekonomiska tillgångar och 
innebär i korthet att innan dessa tillgångar flyttas mellan olika banker/institut 
skall frågan behandlas på och beslut fattas på ett årsmöte. Vidare innebär 
motionen att under verksamhetsåret skall hanteringen av samtliga tillgångarna 
ske inom samma bank/institut. 
 
Nuvarande styrelse har diskuterat innehållet i inlämnad motion. Styrelsen gör 
bedömningen att frågan om förvaltningen av kretsens ekonomiska tillgångar är 
en principiell fråga som rör samtliga medlemmar.  
 
Nuvarande styrelse anser därför att ett beslut om inriktning av ekonomisk 
förvaltning skall vara väl underbyggt, välkänt bland medlemmarna och ha stöd 
av en majoritet av dessa. Styrelsen anser därför att frågan om förändrad 
inriktning av förvaltning och/eller flyttning av ekonomiska medel mellan 
banker/institut är en fråga som skall lyftas till ett årsmöte/medlemsmöte för 
beslut innan förändring/flyttning verkställs. 
 
Styrelsens förslag är att årsmötet beslutar i enlighet med inlämnad motion. 
 


