
  Sida 1 av 3 
 

   

 

Protokoll från Länsstämman den 23 april 2017 på  

Gullbrannagården i Halmstad kommun. 

 
 

 

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

 

§ 2 Till mötesordförande valdes Stefan Andersson 

 

§ 3 Till sekreterare valdes Anders Kinch. 

 

§ 4 Till att justera protokollet från dagens möte valdes Lena Engström och Kerstin Seger.  

  

§ 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. 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 2016. 

 

§ 11 Verksamhetsplan 2017 presenterades kortfattat  av Tommie.  Stämman godkände 

 redovisad verksamhetsplan, vilken därmed fastställdes. 

 

§ 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 av ett åt. 
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§ 14  Dessa punkter handlar om övriga styrelseledamöter. 

  

 Omval på 2 år 

 Anders Tullander, Hylte  

 Kristofer Stenström, Falkenberg  

 Lars Hellsborn, Varberg 

 

 Kvarstår från föregående är 

 Anders Kinch, Halmstad 

 Stefan Andersson, Halmstad 

 Kerstin Seger, Södra Halland 

 Björn Lood, Hylte 

 Eva Anani, Kungsbacka 

 

 

§ 15 Fyllnadsval på 1 år 

 Inte aktuellt på denna stämma 

   

§ 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 Bestämdes att nästa års stämma skall ske i Falkenberg.  

 Falkenbergskretsens ordförande, Ulrika Eckersand, hälsade alla hjärtligt välkomna till 

 Falkenberg om ungefär ett år.  

 

§ 19 Ginstpriset 

 Årets Ginstpris tilldelades, Nils-Olof  Petersson.  

 Stefan Andersson, Halmstadskretsens ordförande, överlämnade blommor och en 

plakett till Nils-Olof som fick en stor applåd som bevis för stämmans uppskattning för 

valet av årets pristagare. 

 Nils-Olof fick priset därför att han (Saxat från diplomet) 

 "Tusen och åter tusen timmar har Nils-Olof lagt ner på ideellt arbete i naturvårdens 

tecken. Vardagar som helger arbetar Nils-Olof med naturvårdande åtgärder på 

Naturskyddsföreningens fastighet Björkelund. Nils-Olof har genom sitt arbete varit en 

av stöttepelarna att utveckla fastigheten mot en mönsterfastighet för den biologiska 

mångfalden." 
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§ 20 Övriga frågor 

 Det har varit en del skriverier i media om granulater från bildäck i konstgräsplaner  

i Laholm. Gunnar Gullander, Laholmskretsen, frågade stämmodeltagarna vad som 

sker inom de andra kretsarna och i länsförbundet. Det föranledde en lång diskussion 

med många inlägg. Stämman gav därefter styrelsen i uppdrag att göra en skrivelse till 

Riks angående det olämpliga att använda granulater i konstgräsplaner och avvändning 

av granulater i naturen i allmänhet.  

 

§ 21 Stämman avslutas.   

 Mötesordförande och mötessekreteraren tackas med var sin blombukett.  

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

  

 Direkt efter stämman berättade Lotta Silfver, från Riks, en del om vad riks arbetar 

med, dess organisation och aktuella projekt. Några synpunkter som kom upp var 

 att delar av Riks hemsida är svåröverskådlig. Det är svårt att hitta rätt. Lotta noterade detta. 

 

 Efter stämman bjöds på lunch. Därefter återgick vi till konferenssalen där Ebba och 

Stefan berättade om Björkelund. Därefter fick vi en kort dragning om Sandlife-

projektet som följdes av en blåsig men intressant vandring på en mindre del av 

projektområdet. Kill Person guidade kunnigt och intressant. 

 

 

 

 

 Mötets ordförande   Mötets sekreterare 

 

 

 

 Stefan Andersson   Anders Kinch 

 

 

 Justeras 

 

 

 

 Lena Engström    Kerstin Seger 

     

 


