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Närvarande  

Tommie Fagerberg, Anders Tullander, Kristofer Stenström 

Björn Lood, Kerstin Seger, och Anders Kinch 

Ej närvarande  

Stefan Andersson, Eva Anani, och 

Karin Ekeborg 

 

Plats: Vuxenskolans lokaler i Hyltebruk 

Tid:  23 mars 2016 

 

 

1.Vi gick igenom protokollet från föregående möte, 26 januari. Beslutades att lägga protokollet 

till handlingarna. 

 

2. Aktuell information: 
 

Länsstyrelsen: Strandskyddsärende Rammberg 1:30, Kungsbacka kommun 

 Beviljad dispens. . 

Länsstyrelsen: Strandskyddsärende Tom 3:13, Kungsbacka kommun. 

 Beviljad dispens 

Länsstyrelsen: Ansökan om tillstånd förskola Aleskogen, Halmstads kommun 

 Överlämnas till Halmstadskretsen 

Länsstyrelsen: Förslag till beslut utvidgning av NR Mästocka ljunghed, Laholms 

kommun. 

 Överlämnas till Laholmskretsen.  

Länsstyrelsen: Förslag till beslut NR Yxsjöliden, Falkenbergs kommun. 

 Överlämnas till Kristofer. 

Skogsstyrelsen: Biotopskyddsområde Skoga 1:3, Kungsbacka kommun 

 Fått för kännedom. 

Folkrörelsernas Arkiv: Årsmöte 30 mars. 

 Anders K. går på detta. 

Växa: Samrådshandling utökad mjölkproduktion, Varbergs kommun. 

 Länsförbundet har inga synpunkter på detta. Överlämnas till Varbergskretsen. 

Älvsborgs Vind AB, har årsstämma den 12 april.  

 Ingen från länsförbundet åker på detta.  

Studiefrämjandet, årsmöte 20 april i Varberg.  

 Tommie kollar med Varbergskretsen om någon därifrån vill deltaga. 

Landshövdingen, Jubileumsfond för ungdom.  

 Överlämnas till Halmstadkretsen. Kan vara aktuellt eftersom det kan omfatta 

 Natursnokarna. 

Falkenbergs kommun. Samrådshandling ang. bygglov på fastighet som angränsar till 

fastighet som ägs av länsförbundet. 

 Vår fastighet som är på 10000 m
2
 ligger i Asige. Länsförbundet har inga synpunkter 

 på bygglovet, men diskuterade en del kring möjligheten att avyttra fastigheten. 

 Kristofer skall kolla detta närmare.  

  

3. Rapport från regionkansliet. 

 Ander T berättade om den nuvarande situationen på Regionkansliet. Tommie åker å 

 nästa regionträff som är efter påsk. Det är kretskonferens i Hjo 28 - 30 oktober.  
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4. Hallands Natur 2016 

Skriften är på G. Har blivit en del förseningar. Anders skall lägga ur den på hemsidan 

efter att Tommie skickat den till Anders K.  

  

5. Riksstämman: ombud från länsförbundet. 

 Länsstämman äger rum i Norrköping 18 - 19 juni. Eventuellt  åker Tommie 

  

6.  Länsstämma 2016 

Vi gick igenom  

- Verksamhetsberättelse 2015  

- Verksamhetsplan 2016 

- Resultat - och balansräkning 2015 

och beslutade att lägga fram dessa till länsstämman. 

Vi diskuterade även Ginstpriset samt beslutade om förslag till mötesordförande, samt 

styrelsens beslut av mötessekreterare till årsmötet. Dagordning och övriga handlingar 

(Tommie fixar)-skickas till ombudens e-postadress. 

Vi diskuterade även en del om valberedningens sammansättning.  

7. Rapporter från deltagande i externa organisationer  

Styrgruppen för 

vindbruk 

Inget nytt  

MEK råd Inget nytt 

Viltförvaltnings-

delegationen 

Anders T att det inte varit något möte nyligen, men att nästa möte är 

den 1 april. Anders T kommer att delta i det mötet 

Hembygdsrådet Inget nytt 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Västerhavet Inget nytt 

Fylleåns vattenråd. Inget nytt   

 

8. Fastigheterna.  
Björkelundsgruppen önskar bidrag från länsförbundet på 15.000 kronor för att anlägga en 

damm i den s k Galtalyckan. Länsförbundet beslutar godkänna detta med ett absolut tak på 

15.000 kronor och efter att gruppen presenterar en relevant projektbeskrivning. 

Beskrivningen skall bl.a. innehålla en redovisning vilka bidra som sökts från annat håll. 

bl.a. från andra instanser och/eller Riks samt att man inhämtat nödvändiga tillstånd från 

berörda myndigheter. 

 

Länsförbundet har sökt bidrag på 5.000 kronor från Halmstad kommuns Fond för hjälp 

åt djur i naturen. Pengarna avses gå till holkar och mat till behövande fåglar. 

 

Servitutsavtal är gjort med Halmstad kommun gällande broarna vid Gullbranna som 

beskrivits i tidigare protokoll. 

 

9. Ekonomi 

Vi diskuterade ett förslag att ge extra milersättning om man samåkte. Beslutade att detta 

inte skall förändra den ersättning som gäller för närvarande. Det vill säga, att   vi följer 

skatteverkets regler.  
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10. Övrigt 

Vi diskuterade planer om höghastighetståg utan att fastna i någon synpunkt på detta. 

 

11. Nästa möte  
blir ett konstituerande möte den 30 maj på Björkelund. 

 

 

 

 

 

 

 

Tommie Fagerberg   Anders Kinch  

 

Ordförande   Sekreterare 

 

 


