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Närvarande  

Tommie Fagerberg, Kerstin Seger, Lars Hellsborn,  

Anders Tullander,  Kristofer Stenström och Anders Kinch 

Ej närvarande  

Eva Anani, Björn Lood och  

Stefan Andersson 

 

 

Plats: Falkenbergs Sparbank 

Tid: 7 februari 2017 

 

 

1. Vi gick igenom protokollet från föregående möte 7 december 2016. Beslutades att lägga 

 protokollet till handlingarna. 

 

2. Aktuell information  

Tommie redovisade inkomna skriftliga handlingar. Det gällde: 

Länsstyrelsen har upphävt kommunens dispens från strandskyddsreglerna gällande  

Hägared 1:4, Varbergs kommun. 

Länsstyrelsen har beviljat dispens från strandskyddsreglerna gällande  Bösteshult 1:4, 

Falkenbergs kommun 

Länsstyrelsen har beviljat dispens från strandskyddsreglerna gällande Ullared 6:3, 

Falkenbergs kommun 

Skogsstyrelsen har tecknat överenskommelse med markägaren avseende 

Biotopskyddsområde Knobesholm 1:3, Falkenbergs kommun 

 

OBS. Det har blivit allt vanligare att remisser eller "dokument för kännedom", 

kommer till HNF i digital form. Tommie skickar då vanligtvis dessa direkt vidare till 

berörd krets. Dessa tas som regel upp i berörd krets protokoll och noteras alltså inte 

här i detta protokoll. 

 

3. Hallands Natur 2017. 

  Lägen under kontroll. Beräknas komma ut i slutet av mars. 

 

4. Verksamhetsberättelse 2016. 

 Anders K skall göra detta i god tid 

 

5. Länsstämman i Gullbrannagården  
  den 23 april 2017. Fika från 09:15. Stämman börjar 10:00. Lunch 12 - 13. Mer info 

  om länsstämman kommer i Hallands Natur. 

 

6. Rikskonferens i Skövde  
 13 - 14 maj på Billinghus. Kommer bl.a. att handla om verksamhetsriktlinjer. 

  

7. Rapport från regionkansliet,  

 Tommie och Anders T berättade om viss turbulens på regionkansliet i Göteborg.  

 Detta har nu mynnat ut i att vi fortsätter att vara med i detta. Södra Älvsborg 

 har åtagit sig arbetsgivaransvaret tillika personalledningsansvaret. Utvärdering 

 kommer att ske under 2018. Nytt möte på regionkansliet kommer att ske 15 februari i 

 Göteborg. Såväl Tommie som Anders T kommer att delta i detta.  
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8. Rapporter från deltagande i externa organisationer:  
 Styrgruppen för vindbruk Inget nytt att förtälja 

MEK råd Inget nytt att förtälja 

Viltförvaltnings-

delegationen 

Inget nytt att förtälja 

Hembygdsrådet Inget nytt att förtälja 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt att förtälja 

Regional vattenförvaltning Inget nytt att förtälja 

Fylleåns vattenråd. Inget nytt att förtälja 

 

9. Fastigheter 
 Vid föregående möte informerades om att Natursnokarna ville bygga ett vindskydd på 

 Björkelund. Vid dagens styrelsemöte beslutades att ett ev. vindskydd skall vara ett 

 riktigt s.k. vindskydd, d.v.s. med en helt öppen långsida. Om det behövs byggnadslov 

 skall detta sökas av länsförbundet. 

 

10.  Ekonomi 

 Kristofer Stenström, 831215-4670, Skattmästare och firmatecknare, informerade om 

 att han skall skaffa full behörighet till SEB (Skandinaviska Enskilda Banken). 

  För att förtydliga för banken så beslutar styrelsen godkänna detta. 

 

11. Övrigt 

- Det var en miljömålskonferens på Gullbrannagården den 27 januari. Många från 

 Naturskyddsförenigen deltog. Det var en bra konferens även om inte tekniken stod 

 arrangören (länsstyrelsen) bi. 

 

- Vi har fått en ansökan från Sörby Naturhälsogård om ett bidrag på 20.000 kronor. till 

 två omställningskurser under våren 2017. Styrelsen beslutar att inte ge något bidrag 

 eftersom det dels inte ingår i HNF´s verksamhetsplan, dels inte är förenligt med 

 god och ansvarsfull förvaltning av föreningens medel (medlemsavgifter). 

 

- Studiefrämjandet håller årsmöte 27 april i Falköping. Vi är inbjudna att delta i detta.  

 

- Länsordförandekonferens Kommer att ske i Göteborg 18 - 19 mars. Vi disponerar 2 

 platser. Tommie plus någon annan intresserad. Vem ??. 

 

 

12 . Nästa styrelsemöte  

 Preliminärt tisdag den 14 mars.18:30  .Vi träffas hemma hos Björn Lood. Han bor på 

 Kanalgatan 4 , 314 31 Hyltebruk. Ni får kolla på nätet så ni hittar dit.  

 

 

 

 

 Tommie Fagerberg   Anders Kinch  

 Ordförande    Sekreterare 

 

https://www.hitta.se/kartan?search=Bj%C3%B6rn%20Lood%2C%20Kanalgatan%204%20Hyltebruk&st=single&sst=prv&sids=hSTlwOHHHG&srb=0&sat=56.99875861791983:13.248367432676858

