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Närvarande  

Tommie Fagerberg, Kerstin Seger, Anders Tullander,  

Kristofer Stenström, Björn Lood och Anders Kinch 

Ej närvarande  

Eva Anani, Stefan Andersson och  

Lars Hellsborn, 

 

 

Plats: Hemma hos Björn Lood i Hyltebruk 

Tid: 14 mars 2017 

 

 

1. Vi gick igenom protokollet från föregående möte 7 februari 2017. Beslutades att lägga 

 protokollet till handlingarna. 

 

2. Aktuell information  

Länsstyrelsen: Upphävande av strandskydd, Ödsmåla 1:15, Varbergs kommun. 

Länsstyrelsen: Upphävande av strandskydd Alafors 6:12, Kungsbacka kommun. 

Länsstyrelsen: Upphävande av strandskydd Nygård 1:10, Varbergs kommun 

Länsstyrelsen: Beslut att bilda naturreservat Fäberga, Halmstads kommun. 

Länsstyrelsen: Beslut att bilda naturreservat Skogsgård utanför Veinge, Laholms 

kommun. 

Stiftelsen H.M.Konungens Jubileumsfond inbjuder till ansökan om bidrag. Tommie 

har tidigare skickat detta vidare till Halmstadskretsen. Ansökan skulle vara inne 23 

februari. Oklart om Halmstad har sökt. 

Folkrörelsernas Arkiv håller årsmöte den 16 mars. Anders K har gått på dessa möten 

tidigare år, men kan tyvärr inte nu. Ingen annan intresserad. 

 

3. Hallands Natur 2017. 

  Lägen under kontroll. Anders W. nöjd med inskickat material. Beräknas komma ut i 

 slutet av mars (vecka 13). 

 

4. Verksamhetsberättelse 2016 och annat underlag till länsstämman. 

 Vi gick igenom förslag till verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning 

 för 2016. Vi beslutade att godkänna dessa och att presentera dessa vid länsstämman 

 för beslut. 

  

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. Det 

 finns utrymme för den som vill i styrelsen att anmäla sig. 

  

7. Rapport från regionkansliet,  

 Anders T berättade att rekryteringsprocessen för rekrytering av ny verksamhets-

 utvecklare fortgår. Man har fått in många ansökningar från både mycket kvalificerade   

 och sådana med mindre kvalifikationer. För närvarande har man 3 personer som kan 

 vara aktuella. Processen fortsätter och Anders T känner sig trygg med utvecklingen.
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8. Rapporter från deltagande i externa organisationer:  
Styrgruppen för vindbruk Inget nytt att förtälja 

MEK råd Nytt möte 17 mars.  Tommie deltager. 

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 
 Styrelsen har fått in en förnyad beskrivning och önskemål, daterat 2017-03-06 

 angående byggnation och placering vindskydd på Björkelund. Efter en diskussion vid 

 dagens styrelsemöte beslutar styrelsen att vidhålla tidigare beslut, d.v.s. att 

 vindskyddet skall ha en helt öppen långsida.   

 

10.  Ekonomi 

 Vi gick igenom ekonomin grundligt i samband med behandlingen av punkt 4. 

 

 

11 . Nästa styrelsemöte  

 söndag 26 mars kl 10.00 eller måndag 27 mars kl 18.00. på Björkelund.  

 Det mötet skall dels handla om Vindskyddet, dels ev. ärenden som berör länsstämman 

 Tommie återkommer med vilken tid som blir aktuell.  

 

 

 

 

 Tommie Fagerberg   Anders Kinch  

 Ordförande    Sekreterare 

 


