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Närvarande  

Tommie Fagerberg, Stefan Andersson,  Kerstin Seger, 

Eva Anani, Björn Lood, Kristofer Stenström och 

Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Anders Tullander, och  

Karin Ekeborg 

 

Styrelsemöte tisdagen den 27 januari i 2015, Falkenberg, Falkenbergs Sparbank. 

Tommie hälsar oss välkomna till dagens möte. Tommie tackar speciellt Kristofer för att han 

fixat förtäring, en god semla samt kaffe eller te. 

 

1 

Protokoll från föregående styrelsemöte 

Det som står under pkt 6, Fylleåns vattenråd skall flyttas till pkt 10, övrigt 

 

2 

Aktuell information från: 

Länsstyrelsen: För kännedom.  Beslut om ekodukt på fastigheten  Arendal 3:2, 

 Kungsbacka kommun (Sandsjöbacka).  Eva tar hand om dokumenten. 

Länsstyrelsen: För kännedom . Beslut gällande cykelled på Gullbranna naturreservat. 

 Stefan hanterar detta. 

Länsstyrelsen: Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för ungdom i Sverige.  

 Stefan tar hand om detta. Ev. för utnyttjande till Natursnokarna inom 

 halmstadskretsen. 

Skogsstyrelsen: För kännedom. Beslut om Biotopsskyddsområde Skällinge-Hult 1:3, 

 Varbergs kommun. 

3 

 Hallands Natur 

Arbetet löper på och Anders W. har kontroll på läget. 

4 

Verksamhetsberättelse. 

Anders K skall skriva en sådan. 

5 

Länsstämman 

Årets länsstämma äger rum, som tidigare meddelats på Trulsgården i Södra Halland, 

söndagen den 26 april 09.00 - 15.00. Trulsgården ligger i närheten av Järnvägsstationen ,  

Mötestiden kommer att anpassas till aktuell tågtidtabell.  Kerstin har kontroll på läget inför 

stämman, även om det råder viss oklarhet gällande vem som bör förlänas det fina Ginstpriset.  

6 

Regionkansliet 

Tommie rapporterade från möte 17 december och 20 januari med regionkansliet. Det finns 10 

regionkanslier i Sverige. Vårt regionskansli får nu pengar från riks som räcker till en 



   sida 2av 2  

 

 

 

heltidstjänst. Lokalfrågan diskuteras. Kretskonferens planeras till hösten 2015. Regionmöten 

planeras till ett möte per månad (ev. möte var 6:e vecka.) 

7 

Rapporter från deltagande i externa organisationer. 

Styrgruppen för 

vindbruk 

Inget nytt 

MEK råd Inget nytt 

Viltförvaltnings-

delegationen 

Inget nytt 

Hembygdsrådet Inget nytt  

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Regional 

vattenförvaltning 

Inget nytt 

Fylleåns vattenråd. Stefan rapporterar från händelser och planer från vattenrådet. 

 

8 

Fastigheter 

Stefan har gjort trädbesiktning i Gullbranna och funnit två tallar som ramlat ner. 

Nils Olof Pettersson har erhållit körkort för motorsåg. 

9 

Ekonomi 

Kristofer bekräftar att plusgirot är avslutat. Han förtäljer vidare att han har god kontakt med 

vår bokförare Hans Svensson.   

10 

Övriga frågor 

- Natursnokarna (Halmstad) har uppstart den 29 mars. Aktivitetslokal är Björkelund. 

Natursnokarna kommer att ha träff var 3:e vecka i samarbete med Simlångsdalens scouter. 

-  27 maj 2014 på Björkelund bestämde vi att länsförbundet skall försöka få ett helhetsgrepp 

om vattenråden i Halland och var Naturskyddsföreningen finns representerade. Detta hanteras 

av Karin i samråd med Stefan 

- Vid föregående styrelsemöte 26 november 2014, berättade Karin om ett start-upp möte om 

Kustvattenrådet Halland - Båstad där hon varit med. Styrelsen beslutade med anledning av 

detta att Karin skall teckna ner en skrivelse till rådet där det skall framgå att Hallands 

länsförbund vill ha med en representant. Den skall skickas till Tommie som därefter skriver 

under och formellt anmäler vårt intresse. Stefan anmäler vårt intresse. 

11 

Nästa möte 
Ja, det sker redan den 18 mars i Hyltebruk. Kallelse, plats och dagordning kommer i tid innan 

dess. 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch 

ordf.   Sekr. 


