
Hallands Naturskyddsförening
Protokoll från Länsstämma 2014-04-13

Skårs Gård, Fjärås
Ca 40 närvarande

1. Länsstämman öppnades av Tommie Fagerberg

2. Anders Tullander valdes till ordförande för stämman

3. Karin Ekeborg var utsedd av styrelsen till sekreterare för stämman

4. Harri Lötjönen och Alice Berglund valdes att jämte ordförande justera dagens
protokoll

5. Upprop och fastställande av röstlängd

6. Stämman ansågs behörigen utlyst

7. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes av Tommie Fagerberg. Den godkändes
och lades till handlingarna.

8. Fastställande och godkännande av resultat och balansräkningar. Lades till
handlingarna

9. Revisorernas berättelse upplästes

10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

11. Verksamhetsplanen för 2014 upplästes och godkändes efter ett tillägg om att
aktuella nätverk i Naturskyddsföreningens regi skulle inbjudas till styrelsen för att på så
sätt få till stånd ett samarbete.

12. Antalet styrelseledamöter beslöts vara 9. Ordföranden väljs på ett år, övrigas
mandattid är 2år.

13. Tommie Fagerberg valdes till ordförande i länsförbundet, tillika ordföranden i
styrelsen

14. Omval av Anders Kinch, Stefan Andersson, Kerstin Seger, Björn Lood, Eva Anani
( Karin Ekeborg och Anders Tullander sitter kvar ytterligare ett år i styrelsen)

15. Fyllnadsval 1 år av Christoffer Stenström, som ersätter Alice Berglund

16. Peter Zell och Eva Erlingzon valdes till revisorer och Birgitta Landin och Sören
Kabell valdes revisorsuppleanter

17. Inger Wennerlund, Harri Lötjönen, Helena Björklund, Per Sjövall, Lilly Holmen
valdes till valberedning, där Lilly valdes som sammankallande
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18. Tommie Fagerberg valdes som kandidat till riksföreningens valberedning.

19. En motion som handlade om vår medlemstidning
1) Hallands Natur skall ges ut som digital tidning från och med 2015 och
2) att stöd kan sökas och betalas till projekt, krets eller liknande som arbetar inom länet med
föreningen viktiga frågor enligt § § Verksamhet i stadgarna.
Motionen diskuterades och avslogs med stor majoritet. Styrelsen skall dock diskutera
modeller för utgivningen av Hallands Natur.

20. Nästa års länsstämma kommer att hållas i Södra Hallands krets, ordförandeklubban
överlämnades till Kerstin Seger.

21. Ginstpriset delades ut till Annette Selden, Kungsbackakretsen.
Annette har under många år dokumenterat Kungsbacka Naturreservat. Resultatet har blivit
utställningar, ett antal föreläsningar samt boken Kungsbacka- en bok om naturen.

22. Under rubriken övriga frågor:
Kungsbackakretsen informerade om en föreläsning med bl.a. Åsa Moberg och Tomas
Kåberger, som handlar kärnkraft. Datum 24 september, inbjudan kommer att skickas.
Tidskriften Hallands Natur diskuterades. Se fråga 19.
Alice Berglund avtackades med en fjärilsbuske och med en blomsterbukett efter 11 års
förtjänstfullt styrelsearbete.
Dagens presidium avtackades med var sin blomma.

Bo Jönsson, skattmästare i riksstyrelsen var med och informerade om Riksstämman i Örebro.
Maria Adervall Berglund från Regionkansliet i Väst var med och informerade om vad de kan
hjälpa till med. Nu när Halland har anslutit sig till Region Väst.

23 Stämmans avslutades och Tommie inbjöd till en buffe på Skårs Gård.

Bildvisning av Annette Selden före lunch och därefter en promenad runt Äskhults By,
med guiden och kulturgeografen Pär Connelid , Varberg.

Karin Ekeborg, sekreterare Anders Tullander, ordförande
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Harri Lötjönen
justerare

Alice Berglund
justerare


