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NatursHydds 
fdrening 

§1 

§ 2 

§ 3 

§ 4 

§ 5 

§ 6 

§ 8 

§ 9 

§ 10 

§11 

Protokoll fran Lansstamman den 26 april 2015 pa 
Tmlsgarden i Laholm 

Ordfbrande Tommie Fagerberg halsade alia valkomna och oppnade motet. 

Till motesordfbrande valdes Lena Angviken. 

Till sekreterare valdes Anders Kinch. 

Till att justera protokollet fran dagens mote valdes Alice Berglund och Margareta Bengtsson, 
bagge fran Falkenbergskretsen. 

Upprop och faststallande av rostlangd beslutades ansta t i l l eventuellt behov senare. 

Det beslutades att motet har blivit utlyst enligt reglema genom annons i arets nummer 
av Hallands Natur. 

Motet beslot att godkanna verksamhetsberattelsen som dels skickats ut via e-post t i l l 
delegatema dels fanns tillgangligt i pappersformat pa stamman. Verksamhetsberattelsen lades 
darefter t i l l handlingama. 

Resultat- och balansrakningen redovisades. Lilly Holmen papekade att kostnaden for Hallands 
Natur ar mycket hog. Darefter fordes viss diskussion om detta. Den presenterade resultat- och 
balansrakningen godkandes och lades darefter t i l l handlingama. 

Revisorernas berattelse redovisades. Av berattelsen framgick att revisorema tillstyrker att 
fbreningsstamman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rakenskapsaret. 
Stamman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2014. 

Verksamhetsplan 2015 presenterades. I samband med denna presentation foreslog 
Ebba Werner att det skulle fmnas en tydlig skrivning avseende satsningar pa Bjorkelund och 
Stefan Andersson att det skulle vara med nagot om att det bor goras en utvardering av 
Naturskyddsforeningens engagemang i Bjorkelund. Stamman godkande redovisad 
verksamhetsplan med den komplettering att styrelsen far ta med sig dessa synpunkter for 
vidare diskussion inom styrelsen. 

Efter fbrslag fran valberedningen beslutade stamman att ha kvar oforandrat antalet styrelse-
ledamoter vid 9 inklusive ordforande. 

Efter fbrslag fran valberedningen valdes Tommie Fagerberg t i l l ordforande i Hallands 
Naturskyddsforening for en period pa ett ar. 

Dessa punkter handlar om ovriga styrelseledamoter. 

Omval pa 2 ar 
Anders Tullander. Hylte 
Karin Ekeborg, Varberg 
Kristofer Stenstrom, Falkenberg 
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Kvarstar fran foregaende ar 
Eva Anani, Kungsbacka 
Stefan Andersson, Halmstad 
Anders Kinch, Halmstad 
Kerstin Seger, Sodra halland (Laholm) 
Bj 6m Lood, Hylte 

§15 Eventuellafyllnadsval. 
Nagra sadana hade vi inte pa denna Lansstamma 

§16 Val av tva revisorer och tva revisorssuppleanter 

Omval av revisorer 
Peter Zell 
Eva Erlingsson 

Omval av revisorssuppleanter 
Birgitta Lundin 
Soren Kabell 

§ 17 Val av valberedning 
Anders Olovsson, sammankallande 
Harri Lotjonen 
Lily Holmen 
Per Sjovall 
Inger Wennerlund, samt 

oppen plats for Laholm, (vikt for Gunnar Gullander om han sa onskar) 

§18 Arende som vackts genom motion. Inga arenden denna gang. 
§ 19 Bestamdes att nasta ars stamma skall ske i Hylte. Saval Anders Tullander som Lilly Holmen 

halsade oss alia valkomna ti l l stamman i Hylte nasta var. 

§ 20 Ginstpriset 
Arets Ginstpris delades ut t i l l Lars-Erik Magnusson, Laholm, med motiveringen att han som 
erkand botaniker i Halland pa ett osjalviskt och engagerat sdtt, under manga dr, tagit sig an 
att bevara och visa upp den halldndska jloran, bade ifdlt och i bild. Han har som samordnare 
for floravdktarna fokuseratpa rddlistade vdxter och deras utsatta situation. 
Kerstin Seger och Tommie Fagerberg overlamnade blommor och en plakett t i l l Lars-Erik 
som fick en stor applad som bevis for stammans uppskattning av valet av arets pristagare. 

§21 Ovriga fragor 
- Ebba Wemer berattade om Bjorkelund och vad som behover fbrbattras for att utveckla 
Bjorkelund. 
- Ebba berattade vidare att det just nu pagar utbildning av Natursnokama pa Bjorkelund. 
- Karin Ekeborg berattade om kursen " Bamens hav" som i augusti arrangeras av Riks pa 
Vendelso utanfor Varobacka i norra Halland. 
- Stamman gastades i ar fran Riks av Lotta Silfver. Hon ar var kontaktperson in t i l l Riks. 
Lotta passade pa att presentera bl.a. Fokusomraden, Vardegrund, Klimatmaxa och olika 
kampanjer. Hon fragade oss om synpunkter pa fragan om vilken roll skall vi/miljororelsen ha 
idag. Har kom en hel del synpunkter fran manga av stammans deltagare. 

§ 22 Stamman avslutas. Motesordforande och motessekreteraren tackas med var sin blombukett. 
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Efter stamman bjods pa en god fislcsoppa. Darefter bjods det in t i l l vandring i 
Skummeslovs dynreservat. 

Motets ordforande 

Lena Angviken 

Motets sekreterare 

Anders Kinch 

Justeras 

Alice Berglund Margareta Bengtsson y 
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