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Protokoll från Länsstämman den 24 april 2016 på  

Tiraholm 

 
 

 

§ 1 Ordförande Tommie Fagerberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Anna Roos 

 

§ 3 Till sekreterare valdes Anders Kinch. 

 

§ 4 Till att justera protokollet från dagens möte valdes Eva Svensson och Lisa Mogren.  

 Bägge från Hyltekretsen. 

 

§ 5 Upprop och fastställande av röstlängd beslutades anstå till eventuellt behov senare.  

 

§ 6 Det beslutades att mötet har blivit utlyst enligt reglerna genom annons i årets nummer 

 av Hallands Natur. 

 

§ 7 Mötet beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen som dels skickats ut via e-post till 

 delegaterna och dels fanns tillgängligt på hemsidan. Verksamhetsberättelsen lades 

 därefter till handlingarna. 

 

§ 8 Tommie redovisade de större punkterna i resultat- och balansräkningen. Lilly Holmén 

 påpekade att kostnaden för Hallands Natur är mycket hög. Därefter fördes viss 

 diskussion om detta. Den presenterade resultat- och balansräkningen godkändes och 

 lades därefter till handlingarna. 

 

§ 9 Revisorernas berättelse redovisades.  Av berättelsen framgick att revisorerna 

tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret.  

 

§ 10 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015. 

 

§ 11 Verksamhetsplan 2016 presenterades kortfattat  av Tommie.  Stämman godkände 

 redovisad verksamhetsplan.  

 

§ 12 Efter förslag från valberedningen beslutade stämman att ha kvar oförändrat antalet 

styrelseledamöter vid 9 inklusive ordförande.  

 

§ 13 Efter förslag från valberedningen valdes Tommie Fagerberg till ordförande i Hallands 

 Naturskyddsförening för en period på ett år. 
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§ 14  Dessa punkter handlar om övriga styrelseledamöter. 

  

 Omval på 2 år 

 Anders Kinch, Halmstad 

 Stefan Andersson, Halmstad 

 Kerstin Seger, Södra Halland 

 Björn Lood, Hylte 

 Eva Anani, Kungsbacka 

  

 Kvarstår från föregående är 

 Anders Tullander, Hylte  

 Kristofer Stenström, Falkenberg 

 

§ 15 Fyllnadsval på 1 år 

 Lars Hellsborn, Varberg 

   

§ 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 

 Omval av revisorer 

 Peter Zell 

 Eva Erlingsson 

 

 Omval av revisorssuppleanter 

 Birgitta Lundin  

 Sören Kabell 

 

§ 17 Val av valberedning  

 Anders Olovsson, sammankallande 

 Harri Lötjönen 

 Lily Holmén 

 Per Sjövall 

 Inger Wennerlund  

 

§ 18 Nominering av kandidat till riksföreningens valberedning.  

 Stämman valde Tommie Fagerberg till detta uppdrag. 

 

§ 19 Bestämdes att nästa års stämma skall ske i Halmstad. Halmstadskretsens ordförande,  

 Stefan Andersson, hälsade alla hjärtligt välkomna till Halmstad om ungefär ett år.  

 

§ 20  Ginstpriset 

 Årets Ginstpris tilldelades, Per Landgren, Hylte.  

 Anders Tullander, Hyltekretsens ordförande, överlämnade blommor och en plakett till 

Per som fick en stor applåd som bevis för stämmans uppskattning för valet av årets 

pristagare. 

 Per fick priset därför att han 

"dagligen under många år utan ersättning plockat skräp i Hylte samhälle. Alltid 

noggrann  sortering och återvinning är hans motto. Per är en person som själv gör 

minimala ekologiska fotspår. Lever mycket nära  naturen och trivs bäst nära förnan. 

Han är mycket vänlig och naturens bästa vän". 

 (förf. anm. förnan = bland löv och grenar)  
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§ 21 Övriga frågor 

 Lotta Silfver från Riksstyrelsen gästade oss och berättade en del om vad riks arbetar 

med, dess organisation och aktuella projekt. Samtalen kom även in på sådant som 

hantering av vägrenar och biologisk mångfald. 

 Sylvia Löfberg från Regionala kansliet Väst, beläget i Göteborg, berättade om 

kansliets verksamhet och uppdrag. Regionala kansliet styrs av representanter från 

länsförbunden. 

 Ebba Werner, Halmstadkretsen, men framförallt engagerad och drivande i 

Björkelunds utveckling, berättade engagerat om vad som hänt de senaste 14 åren och 

vad de nu 14 engagerade medarbetarna i Björkelundsgruppen åstadkommit. 

  

 Lilly Holmén, Hyltekretsen, hade uppmärksammat den ökande nedskräpningen längs 

vägar och i naturen i övrigt. Hon ställde frågan. Vad göra?  Tyvärr kom inga svar. 

 Vidare diskuterades en del om skötsel och regler kring hur man hanterar vägrenar. 

 

§ 22 Stämman avslutas.   

 Mötesordförande och mötessekreteraren tackas med var sin blombukett.  

 

..................................................................................................................................... 

  

 Karin Ekeborg som har jobbat i föreningens styrelse i 9 år avtackades av föreningens 

ordförande Tommie Fagerberg.  

 

 Efter stämman bjöds på lunch. Vi fick god stekt gös. Därefter bjöds det in till en 

intressant vandring kring Tiraholms Fisk´s anläggning som drivs framgångsrikt av 

familjen Ekwall sedan många år. 

 

 

 

 

 Mötets ordförande   Mötets sekreterare 

 

 

 

 Anna Roos   Anders Kinch 

 

 

 

 Justeras 

 

 

 

 Eva Svensson   Lisa Mogren 

 


