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Styrelsemöte tisdagen den 11 mars 2014 i Vuxenskolans lokaler i Hyltebruk 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Anders Tullander, Eva Anani, 

Karin Ekeborg, Alice Berglund, Björn Lood,  

Kerstin Seger och Anders Kinch 

 Ej närvarande  

Stefan Andersson  

 

 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte.  

1 

Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 23 januari 2014 gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna.  

 

2 

Aktuell information 

Skogsstyrelsen: Biotopskyddsområde Sjöred 1:9, Falkenbergs kommun. 

Beslut för kännedom; Hanteras av Falkenberg. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal Öja 1:11, Halmstads kommun. 

Avtal för kännedom; Hanteras av Halmstad 

Studiefrämjandet: Årsmöte 23 april; Ev. intresserade kan delta. 

Länsstyrelsen: Strandskyddsärende Gamla Köpstad 1:118, Varbergs kommun. 

Beslut för kännedom; Länsstyrelsen har avslagit kommunens dispens från strandskydd; 

Hanteras av Falkenberg 

 

Länsstyrelsen: Förslag till beslut naturreservat Trönninge ängar, Halmstads kommun; 

Tommie skriver svar till länsstyrelsen att HNF inget har att erinra mot förslaget. 

Länsstyrelsen; Viltförvaltningsdelegationen i Hallands län. Beslut om sammansättningen av 

viltförvaltningsdelegationen. Anders Wirdheim ordinarie och Anders Tullander ersättare. 

 

Folkrörelsernas Arkiv: Årsmöte 26 mars, 18.00 i fackens hus vid Andersberg; 

Tommie och Anders deltar. 

Naturskyddsföreningen har yttrat (Riks) avseende etablering av vindkraftpark på  Stora 

Middelgrund; Riks har, liksom Sveriges ornitologiska förening, avstyrkt förslaget till 

etablering av vindkraftspark vid Stora Middelgrund, bl.a. med hänvisning till att det är ett 

Natura 2000-område. 

Riksföreningen: Kretsbrev om återbäring och projektbidrag; Anders fick ta hand om detta 

eftersom det skall skickas in tillsammans med länsstämmodukumenten. 
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Rapport från Länsordförandekonferensen: 
Tommie rapporterar det väsentligaste från konferensen. Bl. a. att Naturskyddsföreningen per 

31 dec 2013 hade över 200.000 medlemmar. Vidare förtalte Tommie att valberedningen 

kommer att föreslå Johanna Sandahl som ny ordförande att efterträda Mikael Karlsson. 

Johanna är f.n. en av våra två vice ordförande i Riks styrelse. 

4 

Rapport från Regionkansliet 
Tommie rapporterade även denna punkt. Han berättade bl.a. att det ordnas en del kurser inom 

Västra Götalands distriktet. Nu närmast gäller det hemsidesverktyget WordPress som ordnas 

i Varberg på torsdag den 13 mars. Flertalet av Hallands Webbansvariga/Ordföranden 

kommer att delta. Man har ett styrgruppsmöte varje månad. På det närmast kommande , den 

13 mars, kommer Karin att delta . 

5 

Hallands Natur 
Har lämnats för tryck till Star Tryck i Varberg.  

3707 ex skickas ut till adresser under vecka 11. Sammantaget trycks 4.000 ex. Den totala 

kostnaden för Hallands Natur, inkl porto, hamnar på ca 60.000 kronor, varav cirka hälften 

utgörs av portokostnad. 

6 

Länsstämman 2014.  
Länsstämman äger rum söndagen den 13 april på Skårs Gård. Kungsbacka-kretsen står som 

värd. 

- Vi beslutade vem som skall få årets Ginstpris.  

- Vem som blir mötesordförande beslutas på stämman efter förslag från Kungsbacka-kretsen. 

- Tommie kommer att skicka ut årsmötesdokumenten digitalt till styrelsen samt till alla 

kretsarnas ombud till stämman. 

- Dokumenten skickas även till Anders, som lägger ut dem på länsförbundets hemsida. 

- Värd.kretsen ordnar med tårta med anledning av att Hallands Naturskyddsförening fyller 80 

år under 2014. Kerstin skall skicka en bild till Eva som visar förslag på hur en tårta inom 

Naturskyddsföreningen kan se ut. 

- Kungsbacka kretsen ordnar även med 4 blomsteruppsättningar till stämma. 

- Vi skall under stämman även besluta om förslag till representanter i Riks valberedning. 

7 

Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Styrgruppen för vindbruk Inget nytt 

MEK råd Hade ett bra möte i Falkenberg 7 februari  

Viltförvaltningsdelegationen Inget nytt. Nästa möte 28 mars 

Hembygdsrådet Alice berättade från möte i Falkenberg. Hon förtalte bl.a. att 

Fästningsmuseet i Varberg kommer att ha "Nyöppning" 

söndagen den 15 juni.  

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Regional fiskeförvaltning Inget nytt 

Fylleåns vattenråd. Inget nytt 
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Fastigheter 

Vi har ansökt om bidrag från "Fonden för hjälp åt djuren i naturen ", som administreras av 

Halmstads kommun. Björkelundsgruppen ska inkomma med kvitton på fågelmatning och 

holkar. 

 

Tage Johansson dog i slutet av februari 89 år gammal. Hallands Naturskyddsförening har 

uppmärksammat hans begravning. 

9 

Ekonomi 
Bokslutet 31 december 2013 redovisades av Tommie. Året 2013 visar ett underskott på ca. 

37.000 kronor. De storas kostnadsposterna har varit Hallands Natur (56.000 kr), Björkelund 

elinstallationer (60.000) och gavel (25.000) kronor. 

10 

Övrigt 

Länsstyrelsen ordnade den 7 februari Miljömålskonferens i Falkenberg. Vi var flera från 

Naturskyddsföreningen som var där. Det var en bra ordnad konferens. 

Länsstyrelsen skall utarbeta en handlingsplan för rovdjursstängsel i länet. I linje med detta 

skall Tommie delta i ett möte inför denna handlingsplan. Den 15 april skall planen skickas in 

till Jordbruksverket. 

 

 

Nästa möte blir länsstämman den 13 april på Skårs Gård. 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 

 

 


