Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt
bokslut för år 2019
Styrelsen för Naturskyddsföreningen i LommaBjärred lämnar följande berättelse för föreningens
trettiotredje verksamhetsår.

MEDLEMMAR

Under året har 20 arrangemang genomförts med
totalt 271 deltagare. Det ger 13,5 deltagare i snitt.
Bildvisning

Vid årets start hade föreningen 362 fullbetalande
och 346 familjemedlemmar. Vid årets slut hade vi
363 fullbetalande och 351 familjemedlemmar.
Det finns även två ständiga medlemmar.

ÅRSMÖTE
Ordinarie årsmöte hölls den 20 mars i Strandkyrkan i Lomma och 17 medlemmar kom. Efter
mötet visade Lars-Göran Lillvik bilder och
berättade om sin och Mias resa till Muddus.

FUNKTIONÄRER
Från årsmötet bestod styrelsen av
Ordförande
V Ordförande
Sekreterare
Kassör
Klimatansvarig
Ledamot
Suppleant och
hemsidesansvarig
Suppleant
Suppleant
Suppleant

PROGRAMVERKSAMHET

Lars-Göran Lillvik
Henrik Jonsson
Bengt Carlsson
Thomas Grahn
Johan Karlström
Ulla-Britt Andersson
Mikael Elmgren
Marianne Persson
Marianne Andersson
Göran Söderberg

Revisorer har Margareta Lindeberg och Ingrid
Elmgren varit och suppleanter var Henrik
Lindeberg och Viveka Berger-Pålsson. Valberedning var Mia Lundberg och Lena Jansén.
Representant i kretsråd för Naturskyddsföreningen i Skåne har Lars-Göran Lillvik varit.
Han var även ledamot i Stiftelsen Hörjelgården
samt ledamot i Höje å vattenråd, som representant
för den ideella naturvården i Skåne.

På medlemmarnas egen visning var Bengt
Carlsson först ut och visade blommor från en tur
på fjällen vid Grövelsjön. Lars-Göran hade varit i
Hamra nationalpark i Dalarna. Det var bilder på
urskog och björnspår (spillning). Därefter visade
Henrik Jonsson bilder från en resa till Kenya. Sist
fick vi bekanta oss med endemiska floran på
Kreta där Barbro Nedstam varit.
I november kom Göran Johannesson och hade
ett bildspel om Skånska naturens smultronställen
såsom Brösarp, Häckeberga och Söderåsen.
Exkursioner
Föreningen har under året arrangerat 12 stycken
exkursioner till bl.a. följande resmål:
Naturkväll i Salviken i april, Fågelskådningens
dag i maj, Alnarpsparken tillsammans med
kretsarna i Lund och Staffanstorp i maj, Vilda
blommornas dag i juni, svampexkursion på
Söderåsen i september med Eva-Lou, samt
Falsterbo i oktober.
Projektarbeten
I Alnarp rensade vi ca 20 fågelholkar i november.
Strandstädningen vid Alnarps strandängar
genomfördes tillsammans med kretsen i Lund.
På vår slåtteräng i Domedejla mosse hade vi
förslåtter i maj, slåtter i augusti samt efterslåtter i
oktober.
Samarrangemang
Under året hade vi programsamarbete med
kretsarna i Kävlinge (Fyledalen), Lund
(strandstädning och Alnarpstur) och Staffanstorp
(Alnarpstur).

STYRELSENS ARBETE
Styrelsen hade 9 protokollförda möten under året.
Information och media
I samband med projekt Fågeleldorado Lomma
besökte vi Alléskolan i Lomma. Det var två
förskoleklasser som fick titta på gamla fågelbon och
undersöka innehållet i dessa. Även holkuppsättning
gjordes av deras egenhändigt byggda holkar.
Vid ett samarbetsprojekt med Rutsborgs förskola har
vi gett ett bidragit för att skolan ska kunna skaffa
trälådor till leksakerna istället för att ha plastlådor.
Detta ingår i målet att skapa en giftfri förskola och
minska mängden plast i skolan. I samarbetet fick
barnen även se hur vår slåtter på ängen i Domedejla
går till. De hjälpte då intresserat till med att bl.a.
samla ihop gräset.
Även i år deltog vi på kommunens Trafikveckan, som
inleddes med en cykeldag. Föreningen delade då ut
cykelkartan för Lunds kommun (Lomma kommun
ingår också) samt informerade om vår förening.
På föreningens Facebook-sida har vi skrivit det
senaste om föreningens verksamhet, främst om lokala
programpunkter, men även andra aktiviteter som våra
medlemmar deltar i. Många visningar fick ett filmat
inslag på tistelfjärilar, som invaderade bl.a.
strandängarna vid Öresundsparkens naturreservat.
På kretsens hemsida kan man läsa om kommande
programpunkter samt läsa om de som varit. Adressen
är https://lommabjarred.naturskyddsforeningen.se

Naturvårdsarbeten
Vi har fortsatt med de fågelinventeringar som utförs åt
Lunds Universitet. Det är Svenska vinterfågelinventeringen vid varje årsskifte samt häckfågelinventering i början av juni.
De senaste åren har vi varit fadder för stork 337 i
projektet som drivs av Skånes Ornitologiska förening
och Naturskyddsföreningen i Skåne.
Under maj, augusti och oktober inventerades
slåtterängen i Domedejla mosse på sin flora.
I Slättängsparkens naturreservat sköter vi två
utfodringsplatser för småfågel. Fodret får vi av
Lomma kommun.
De fågelholkar vi tagit över vid
Lomma golfbana rensades i höstas
med hjälp av Lars Hasselström, som
satte upp holkarna en gång i tiden.

Skrivelser, kommunkontakter m.m.
Vi har lämnat synpunkter till Länsstyrelsen på skötseln
av Julins ängar vid parkeringen. Vi anser att det klipps
och slåttras för tidigt på säsongen på den yta där det
finns fin flora, med bl.a. orkidéer.
Med Naturskyddsföreningen i Skåne samt Malmökretsen har vi besvarat en plan om utvidgning av Norra
hamnen i Malmö. Risken för Lommas del är att det
marina livet i Lommabukten försämras.
Angående planen för Borgeby slott stödde vi
kommunens förslag att förhindra mer bebyggelse.
Vid planering för området Nya Bjärred ansåg vi att
delen norr om Domedejla mosse inte ska bebyggas, då
det strider mot tre av kommunens miljömål, bl.a. ”Det
öppna landskapet och åkermarken ska värnas”
Under året har vi haft flera kontakter med
kommunens miljöstrateger när det gäller naturfrågor.

EKONOMI
Den ekonomiska delen, samt föreningens tillgångar
2019-12-31, framgår av följande.
RESULTATRÄKNING
Inkomster
Bidrag SNF
10 760,00
Bidrag Studiefr. (2018 och 2019) 2 370,00
SYSAV
3 000,00
Summa inkomster
16 130,00
Utgifter
Bidrag (Stork, Hörjelgården, Lådor) 8 000,00
Innemöten och exkursioner
4 766,00
Program o.likn.
3 755,00
Diverse projekt (holkmaterial)
173,00
Administration, resor, material
7 296,00
Summa utgifter
24 010,00
Årets underskott
-7 880,00
16 130,00
BALANSRÄKNING
Tillgångar
Kassa
604,00
Bank
48 827,00
Summa tillgångar
49 431,00
Skulder + Eget kapital
Skulder
0,00
Eget kapital 2018-01-01
57 311,00
Årets underskott
-7 880,00
Behållning vid årets slut
49 431,00

REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade, utsedda att granska räkenskaperna för Naturskyddsföreningen i Lomma-Bjärred för år 2019, får efter fullgjort
uppdrag meddela att räkenskaperna befunnits väl och noggrant
förda och försedda med vederbörliga verifikationer. Då det inte
framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsår 2019.

Lomma 2020-02-13

Margareta Lindeberg
Revisor

Ingrid Elmgren
Revisor

