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Styrelsemöte torsdagen den 27 maj på Björkelund 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Kerstin Seger, Anders Tullander, 

Karin Ekeborg, Alice Berglund, Stefan Andersson, 

Björn Lood, Christina Fossum, Eva Anani och  

Anders Kinch 

 Ej närvarande  

 

 

 

Innan mötet inleddes hade vi en träff med representanter från Björkelundsgruppen samt besök 

av representanter från Länsstyrelsen, Jessica Gunnarsson och Jeanette Erlandsson, för 

diskussion kring ljunghedsprojektet. Vi tog också en kortare vandring i området. 

Ordförande, Tommie Fagerberg, hälsade oss välkomna till dagens möte på Björkelund. 

Speciellt välkomnade han Eva Anani, Kungsbacka, som nyvald ersättare i styrelsen. 
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 Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 17 april gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna.  

Styrelsen beslutade även att firman tecknas av Ordföranden och Skattmästaren var för sig 

(Bilaga). 
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Styrelsen konstituerar sig 

Tommie hade tagit fram ett förslag som styrelsen fastställde (Bilaga). 

3 

Aktuell information 

- Länsstyrelsen har fattat beslut om bildandet av ett nytt naturreservat Storemosse, i Laholms 

kommun. 

- Länsstyrelsen inbjuder till träff om landsbygdsprogrammet som äger rum den 14 augusti på 

Vinbergs Bygdegård. 

- Trafikverket inbjuder till samråd om Västlänken (huvudsakligen Göteborg). Mer om detta 

finn att läsa på Västlänkens hemsida,  http://www.trafikverket.se/vastlanken. Karin engagerar 

sig i detta. 

- G-C väg planeras i Kungsbacka. Eva Anani tar hand om detta. 

- Stefan tar hand om länsstyrelsens dokumentation som gäller upphävande av strandskydd i 

Getinge, Halmstad kommun. 
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Rikskonferens 

Sammantaget kommer 8 - 10 pers från länsförbundet och kretsarna att närvara vid 

rikskonferensen i Växjö. God representation från Halland, konstateras av styrelsen.   
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Samarbete med Regionkansliet i Göteborg. 

Tommie och Anders T får i uppdrag att träffa representanter från Naturskyddsföreningen, 

../Epi-server/Protokollmapp/Firmateckning%202013.pdf
../Epi-server/Protokollmapp/Konstituering%202013.pdf
http://www.trafikverket.se/vastlanken
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Västra Götaland, för att diskutera ev. samverkan om ett regionkontor  i Göteborg där i sa fall 

Halland skulle vara  en part. 
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Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Miljöforum Halland Tommie rapporterade från mötet i Sandbolet 

Styrgruppen för vindbruk Inget nytt 

MEK råd Inget nytt 

Viltförvaltningsdelegationen Anders T skall på möte nu på fredag den31 maj. Styrelsen 

överens om att han skall jobba för mer avskjutning av älg och 

de söta rådjuren.  

Hembygdsrådet Inget Nytt 

Skogliga sektorsrådet Inget Nytt 

Regional fiskeförvaltning Christina berättar från senaste mötet 

Fylleåns vattenråd. Stefan berättade att familjedagen som genomfördes den 4 maj 

lockade många, över 350 besökare. Själv var Stefan 

parkeringsguide. I samband med denna punkt bestämdes att 

Karin och Anders T inventerar behovet av gemensam 

utbildning för representanter i de Halländska vattenråden. 
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Fastigheterna 
Stefan lovar att ta fram en åtgärdsplan för 2013 gällande Björkelund. Detta skall vara klart till 

nästa möte (1:a september). Som nämns i början av detta protokoll. 
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Ekonomi 

Tommie påminde om att vi måste skicka in erforderliga handlingar till Riks. Senast 15 juni. 

På Naturkontakt finns mer dokumentation om detta. 

Alice redogjorde för de fakturor som kommit in med anledning av genomförda åtgärder på 

Björkelund. 
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Övrigt 

Motion 2014. Vi skall skriva en motion till nästa års riksstämma med inriktning att Riks 

måste trycka på till Naturvårdsverket om att de förvärvade naturreservaten måste skötas enl. 

sina skötselplaner. Christina gör ett utkast. 

Tätortsnära skogar. Karin och Eva skall återkomma med ett förslag till skrivning som avser 

tätortsnära skogar. 

10 

Nästa möte söndag den 1 september i Steninge. På Göstas klockan 15.00. Därefter den 8 

oktober, 26 november, 21 januari 2014, 25 februari 2014 samt 9 april 2014.  

Länsstämma den 13 april 2014. 

Tommie tackade för ett trevligt möte, och tackade speciellt Alice, Björn och Anders T för 

arrangemanget kring den fina förtäringen. Även ett tack till Herren som lät oss slippa myggen 

även denna gång 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


