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Styrelsemöte tisdagen den 31 augusti på Bölinge naturreservat 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Anders Tullander, Karin Ekeborg,  

Björn Lood, Stefan Andersson, Kerstin Seger, och 

Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Eva Anani och Kristofer Stenström 

 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte.  

 

1 

Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 27 maj 2014 gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna.  

 

2 

Aktuell information från: 
Länsstyrelsen:  Kommunvisa förslag om utvidgning av strandskydd. Förslagen delades ut 

 till respektive krets. 

Skogsstyrelsen: Naturvårdsavtal gällande Tannshult  1:7, Hylte kommun. redovisades för 

 kännedom. Överlämnades till Anders T. 

Försvarsmakten: Via Riks har vi för kännedom fått dokumentation gällande skjutbanor i 

 Halland. 

Riks: Från riks har vi fått för kännedom "Vitbok om naturvårdspolitiken 2010 - 

 2014. 

3  

Reflektion från Riksstämman 

Inget speciellt att notera till protokollet. 

4 

Hallands Natur 2014 

Vi måste se över upplägget inför 2015 års utgåva. Martin Lindqvist som har varit huvudman 

för de senaste årens utgåvor har avböjt att även ta på sig 2015 års utgåva. Kristoffer 

Stenström har redovisat olika förslag till hur vi skall öka våra annonsintäkter till Hallands 

Natur 2015. 

5 

Nytt från Regionkansliet 

Tommie och Anders T rapporterade att Klara numera jobbar heltid på kansliet i Göteborg. 

Vidare meddelades att det har anmälts en kretskonferens under oktober i Tivedens national-

park med temat "Skog." 

6 

Miljövänliga veckan 

Stefan berättade att Halmstadkretsen har upptaktsmöte den 31 augusti i Halmstad. 
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7 

Skogspolitisk träff den 16 oktober 2014 

Karin visade förslag till affisch. Hon redovisade även förslag till förändringar. Träffen äger 

rum i Varberg på Getterön. 

8 

Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Styrgruppen för vindbruk Nästa möte i oktober 

MEK råd Nästa möte den 5 september. 

Viltförvaltningsdelegationen Anders T deltar i kommande möte mitten av september 2014. 

Hembygdsrådet Vår plats i Hembygdsrådet är för närvarande vakant. 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Västerhavet Inget nytt 

Fylleåns vattenråd. Noterades att det i föra protokollet under punkt 10 att Karin 

skall ordna ett möte för samverkan mellan länets olika 

vattenråd. Enades vid detta möte att en sådan träff bör ordnas 

under 2014. Karin häller i detta. 

 

9 

Fastigheter 

Inget nytt utom att det rapporterades att det skett ett inbrott i Björkelunds huvudbyggnad och 

att några stölder inte har noterats. 

10 

Ekonomi 

Inget nytt. 

11 

Övrigt 

- Tommie berättade att det är utlyst en länsordförandekonferens  i Sthlm 4 - 5 oktober till 

vilken han inte kan deltaga. Oklart. om det finns någon lämplig ersättare för Tommie.  

Anders T skall funder på detta. 

- Stefan berättade att Natursnokverksamheten drar igång i Halmstad  i höst. 

 

Nästa möte har vi tisdag den 7 oktober i Varberg. Som vanligt 18.30. Plats meddelas senare i 

samband med dagordningen. 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


