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Styrelsemöte torsdagen den 17 april 2013 i Varberg 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, , Kerstin Seger, Anders Tullander, 

Karin Ekeborg, Alice Berglund, och Anders Kinch. 

Dessutom deltog Inger Wennerlund 

 Ej närvarande  

Stefan Andersson, Björn Lood och 

Christina Fossum,  

 

 

Ordförande, Tommie Fagerberg, hälsade oss välkomna till dagens möte i Varberg. 

 

1 Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 28 februari gicks igenom. Efter en ändring i punkt 8, 

Övriga frågor, lades protokollet till handlingarna. Ny text skall vara "Alice berättade att 

Falkenbergskretsen kommer att lämna synpunkter till Mark- och Miljödomstolen angående 

Ringhals tillståndsansökan. 
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Aktuell information 

- Länsstyrelsen har gett dispens i ett strandskyddsärende. Det gäller Höghult 1:8, Hylte 

kommun. Anders T. tar hand om dokumenten. 

- Skogsstyrelsen har beslutet om Biotopsskyddsområde. Det gäller ett område i Okome, 

Falkenbergs kommun. Alice tar hand om dokumenten. 
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Länsordförandekonferens 

Tommie rapporterade från länsordförandekonferensen i Sthlm 9-10 mars. De viktigaste 

punkterna var 

- Man diskuterar eventuella regionala kanslier. Om HNF berörs så hade Tommie informerat 

om att HNF förordar kansli i Göteborg framför föreslaget Jönköping. 

- Man diskuterar försäljning av vissa fastigheter 

- Naturvänliga veckan som äger rum v 19 
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Solhagagruppen 

Vi har fått förfrågan från Solängsskolan i Hammenhög, som är en del av Solhagagruppen, om 

att bidra med sysselsättning till elever med Autism. Solängsskolan erbjuder en helhetslösning 

för ungdomar med Aspergers syndrom och högfungerande autism. Vi beslutade att tacka nej 

eftersom vi saknar resurser för ändamålet. 
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Hallands Natur 

Vi noterar med glädje att Hallands Natur 2013 mottagits mycket positivt från de flesta. Det 

gäller även det nya formatet. Nästa års Hallands Natur kommer med samma format och 

kommer att präglas av temat "Halland som förebild". 
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Länsstämman 

- Stadgar. Tommie berättade om en mindre ändring av stadgarna som föreslås bli föremål för 

beslut på stämman. I samband med detta förklarade Tommie skillnaden mellan Hallands 

Naturskyddsförening och Hallands Länsförbund.  

- Ginstpriset. Karin och Inger Wennerlund förklarade att detta är  klart och att det kommer att 

bli en överraskning. 

- Praktiska frågor. Inger och Karin berättade om upplägget. Beslutades att Karin skall föreslås 

vara mötessekreterare.  

- Valberedningens förslag på styrelsesammansättning presenterades. 
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Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Miljöforum Halland Tommie rapporterade från årsmötet den 26 mars 

Styrgruppen för vindbruk Tommie rapporterade från mötet 12 april 

MEK råd Tommie rapporterade även från detta möte 

Viltförvaltningsdelegationen Här berättade Karin 

Hembygdsrådet Alice berättar från mötet 1 mars som hon deltog i 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Regional fiskeförvaltning Inget nytt.  

Fylleåns vattenråd. Inget nytt 
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Fastigheterna 

Vid förra styrelsemöte bestämdes att Länsförbundet skulle lägga ut ca 14.000 kronor i 

avvaktan på beslut från Riks. Pengarna skulle användas av Björkelundsgruppen för att 

anlägga en blomstrande och lättskött trädgård. Arbetet har påbörjats men medel från riks är 

för sent att söka. Sådan ansökan skulle ha lämnats i höstas för projekt som startar våren 2013. 

Länsförbundet beslutar därför att ta de kostnader som redovisas i samband med 

trädgårdsanläggningen. Dock inte mer än prognostiserat 14.000 kronor. 
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Ekonomi 

Vi gick igenom och godkände förslaget till länsstämman avseende Resultat- och 

balansräkning. Resultaträkningens sista rad slutar på -2.457 kronor.  

Vi fastställde även budgeten för 2013 

Alice har genom sin uppmärksamhet påpekat att momssatsen i fakturan avseende Hallands 

Natur varit fel. Tack vare dessa vakande ögon minskade kostnaden med ca. 10.000 kronor. 

Ansökan avseende återbäring från Riks skall i år göras på speciell blankett som Anders fick 

av Tommie 
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Nästa möte på Björkelund den 28 maj 

Tommie tackade för ett trevligt möte, och tackade speciellt Karin och Inger för utmärkt fika  

och visad omtanke. 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


