
Hallands Naturskyddsförening  Länsstämma                                                                                                

21 april 2013, på Getterön, Varberg 

1. Länsstämman öppnades av Tommie Fagerberg 

2. Per Ola Svensson, Varberg, valdes till ordförande av stämman 

3. Karin Ekeborg, Varberg valdes till sekreterare 

4. Gunnar Bengtsson, Falkenberg och Bodil Svensson, Södra Halland valdes till justerare 

5. Upprop och fastställande av röstlängd görs vid behov. 32 ledamöter var närvarande, se 

närvarolista. 

6. Stämman var behörigen utlyst. 

7. Tommie Fagerberg redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. 

8. Revisorernas berättelse upplästes 

9. Fastställande av resultat och balansräkning gjordes. 

10. Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

11. Verksamhetsplanen föredrogs och godkändes 

12. Styrelsen kommer att utgöras av 7 st. ordinarie och 2 st. suppleanter nästa år  

13. Som ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen valdes Tommie 

Fagerberg, Åled (1 år) 

14. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter: Omval av Alice Berglund, Falkenberg (2 

år), Karin Ekeborg , Varberg (2år), Anders Tullander, Landeryd (2år). 

Val av ersättare: Omval av Björn Lood, Hyltebruk (1 år) och nyval Eva Anani,  

Kungsbacka (1år).   

15. Det förelåg inga fyllnadsval 

16. Omval av revisorerna Peter Zell och Eva Erlingson. Som revisorssuppleanter valdes 

Birgitta Lundin och Sören Kabell 

17. Till valberedning nästa år valdes Gunnar Gullander, sammankallande (Södra Halland), 

Helen Björklund (Halmstad),  Harry Lötjönen (Kungsbacka), Inger Wennerlund                     

( Varberg), Lilly Holmén ( Hyltekretsen)     

18. Ett förslag till nya stadgar föredrogs för stämman. Stadgarna godkändes med en 

redaktionell ändring av  texten.  

19. Det förelåg inga motioner till stämman. 

20. Nästa års länsstämma kommer att vara hos naturskyddsföreningen i  Kungsbacka 

21. Årets Ginstpris utdelades till Inger Wennerlund, Varberg. Motiveringen: ”med 

oförtröttlig energi har Inger engagerat sig för naturens bästa i samhällsfrågor och letat 

fakta kring etableringar som hotar känslig natur. Hon visar stor kunskap om den 

juridiska processen både lokalt och nationellt, vilket kommit vår ömtåliga natur till 

godo.”       

22. Under rubriken övriga frågor togs följande upp:                                                               

1.Styrelsen fick i uppdrag att till nästa års stämma undersöka vilka möjligheter och till 

vilken kostnad våra fonder/ stiftelser skulle kunna användas på ett annorlunda sätt.                                

2.På tågen i Halland finns ett brev utlagt av Riks Naturskyddsföreningen och som 

handlar om skötseln av våra skogar. Gunnar Gullander har haft kontakt med LRF, 

Halland om dessa brev.                                                                                                                 

3.En redogörelse i bild och ord av Björkelund, vår främsta fastighet i Halland, gjordes 



av Stefan Andersson. Det är viktigt att vi alla i hela Halland känner att det är allas vår 

fastighet och dit alla är välkomna. Det finns en fin broschyr och fakta om aktiviteterna 

finns länkade till Naturskyddsföreningen Hallands hemsida. 

23. Stämmande avslutades och Tommie tackade presidiet för väl genomförda 

förhandlingar. 

 

Sekreterare:   Ordförande: 

 

Karin Ekeborg   Per Ola Svensson 

 

Justerare:   Justerare: 

 

Gunnar Bentsson   Bodil Svensson 

 

 

                                                                                                    

 

 

 


