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Styrelsemöte tisdagen den 7 oktober 2014, Studiefrämjandet, Varberg. 

Närvarande  

Tommie Fagerberg, Anders Tullander, Karin Ekeborg,   

Kerstin Seger, Kristofer Stenström och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Eva Anani, Björn Lood och  

Stefan Andersson 

 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte. Redan nu tackar han Karin för att hon ordnat 

med kaffe/thé och så fint och gott bröd från Solhaga i Slöinge. 

 

1 

Protokoll från föregående styrelsemöte 

Protokollet från föregående möte den 31 augusti  2014 gicks igenom och lades därefter till 

handlingarna.  
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Aktuell information från: 

Länsstyrelsen: Länsstyrelsen beslutar avslå ansökan om upphävande av strandskydd  

  inom förslag till detaljplan, Gamla köpstad, Varberg.  

 

Länsstyrelsen: Beslutar godkänna dispens gällande strandskydd, hamnområdet, Halmstad 

 

Länsstyrelsen: Beslut om utvidgning av naturreservat Hallagården, Varberg. 

 

Skogsstyrelsen: Skogsstyrelsen har gjort överenskommelse med markägaren om 

  biotopsskyddsområde,  Gällareds-Tornared 1:1, Falkenberg. 

Avtackning 

Tommie berättade att han varit på avtackning av länsrådet Lisbeth Schultze i egenskap av 

ordförande för Hallands Naturskyddsförening. Lisbeth fick bl.a. en dedikerad utgåva av 

boken Vår tid är nu skriven av Naturskyddsföreningens generalsekreterare  

Svante Axelsson. 

3  

Hallands Natur 2015 

Martin, som har samordnat de senaste årens Hallands Natur, avstår från uppdraget  i 

fortsättningen. Tommie har med anledning av detta varit i kontakt med bl.a. Anders 

Wirdheim som kan tänka sig uppgiften att ta på sig samordningsansvaret för nästa års utgåva.  

Länsstämman beslutade 2014 att föreningen skall fortsätta med att ge ut Hallands Natur i 

tryckt pappersformat. Ev. kommer nästa års utgåva att ha "Rovdjur i Halland" som tema. 

4 

Länsordförandekonferens i Sthlm: 

Anders K. deltog vid höstens konferens i stället för Tommie som hade förhinder. (Bl.a. 

avtackning av länsrådet).  Anders redogjorde kort från konferensen. Bl.a. för de resurser som 

kommer att tilldelas för regionkansliet för Västra Götaland och Halland som kommer att vara  

ca. 672.000 kronor för 2015. 
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Regionkansli Väst 

Anders T. redogjorde från mötet med regionkansliet Väst  (Nästa möte den 4 november).  

- Hur skall vi använda tilldelade resurser. Dagens möte beslutade att vi skall verka för att så 

lite som möjligt binds upp i fasta utgifter (personal). 

- Diskuterades hur vi kan stötta länets kretsar  med hjälp av de nya resurserna (se ovan). I 

samband med detta diskuterades förslag från Varberg som Anders T skall ta upp med 

kansliet. 

- Nästa kretskonferens kommer att ske i trakten av Töreboda 24 - 25 oktober. Ev. deltar såväl 

Anders T.  som Björn Lood. Det handlar mycket om skog. 
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Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Styrgruppen för vindbruk Nästa möte 17 oktober 

MEK råd Tommie berättade kortfattat från mötet den 5 september. 

Viltförvaltningsdelegationen Anders T berättade kort från protokollet från mötet. Själv 

kunde Anders T. inte närvara. Deltog gjorde Anders Wirdheim. 

Hembygdsrådet Detta har varit vakant. Anders K. kommer att vara med 

fortsättningsvis i Hembygdsrådet att representera Hallands 

Naturskyddsförening. 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Västerhavet Inget nytt. Möte 17 oktober. Karin deltar. 

Fylleåns vattenråd. Inget Nytt. 

Noterades av sekreteraren att det i förrförra protokollet under 

punkt 10 att Karin skall ordna ett möte för samverkan mellan 

länets olika vattenråd.  
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Fastigheter 

- Sydved har redovisat 22.800 kronor netto till föreningen som ett resultat från hantering av 

stormfällor från Björkelund och Gullbranna. 

- Slåttern i Björkelund, början av september lockade 33 deltagare. 

- Svampexkursionen, slutet av september lockade 87 deltagare. 

- Styrelsen beslutar att länsförbundet bekostar körkort för motorsåg för Nils-Olof Pettersson  i 

enlighet med Stefans förslag. 
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Ekonomi 

Egentligen inget nytt. Tommie ber Kristofer avveckla föreningens plusgiro. 

9 

Nästa möte har vi onsdag den 26 november kl 18.30 i skogsstyrelsens lokaler på 

Gjutaregatan i Halmstad. 
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Övriga punkter 

- Kerstin redovisar några olika förslag gällande nästa års länsstämma. Mötet beslutar att 

länsstämman förläggs till Trulsgården i Laholm, förutsatt att vettig överenskommelse kan 

träffas.  

- Kerstin berättar om Laholms klimatanpassningsplan. 

- Karin berättade från konferens om "Vindkraft på rätt plats" 

- Karin  önskade att länsförbundet kan betala annons för skogsträff den 16 oktober i Varberg. 

Styrelsen beslutade att Varbergskretsen kan annonsera i HN för max 2.000 kr. 

Kerstin berättade att hon läst några intressanta  artiklar  i  BIODIVERSE, tidskrift från 

Centrum för Biologisk mångfald. Tidskriften som kommer ut med två ex. per år kan du skaffa 

genom tel.  018- 671212, eller e-post:  biodiverse@slu.se  

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


