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Närvarande  

Kerstin Seger, Björn Lood och Anders Tullander 

Tommie Fagerberg och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Kristofer Stenström, Lars Hellsborn, 

Eva Anani och Stefan Andersson, 

 

Plats: Hemma hos Björn Lood i Hyltebruk 

Tid: 19 mars 2018 

  

1. Föregående mötesprotokoll 

 Vi gick igenom protokollet från föregående möte, den 30 januari 2018. Beslutades att 

 lägga protokollet till handlingarna. 

 

 

2. Aktuell information    
Digital info har skickats direkt till berörda kretsar. 

 

 

3  Hallands Natur 2018    

 2018 års upplaga distribuerades under vecka 11. 

 

 

4 Verksamhetsberättelse m.m. till årsstämman 

Verksamhetsberättelsen skall kompletteras något, vi gick igenom resultat och 

balansräkningen samt skall komplettera med verksamhetsplan.  

Styrelsen beslutade föreslå att stämman godkänner förelagd verksamhetsberättelse, 

Resultat- och balansräkning samt verksamhetsplan.  

 

 

5 Länsstämma 2018 

 Stämman är på Sörby Retreatcenter i Vessigebro. Den äger rum söndagen den 22 

 april och vår kretsordförande i Falkenberg, Ulrica Eckersand, har koll på läget.  

Styrelsen föreslår Anders K till att vara mötessekreterare. Mötesordförande ännu inte 

klart. Vi resonerade kort om aktuell Ginstpristagare. Vi samtalade även om vem som 

kan tänkas ta över ordförandeskapet i styrelsen efter Tommie. 

 

 

6  Riksstämma och motion 

 Riksstämman är detta år förlagt till Uppsala (Ulltuna) 15 - 17 juni.  

 

  

7 Rapport från regionkansliet 

Anders T. berättade kort om klimatet och förändringar på regionkansliet. Anders T 

har lagt ner en hel del tid och engagemang i kansliet. Den senaste tiden har Anders T. 

varit där i snitt en gång per månad. 

 

 

8 Rapporter från deltagande i externa organisationer:   
Styrgruppen för vindbruk Inget nytt 

MEK råd Inget nytt 

Viltförvaltnings-delegationen IngeIn  Anders T. berättade från ett möte nyligen i Sthlm 

Hembygdsrådet Inget nytt  

Skogliga sektorsrådet Inget nytt  

Kattegatts Kustvattenråd Inte mycket här heller 

Fylleåns vattenråd. Eftersom Stefan inte var med idag blev det inget här heller 
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9. Fastigheter 

 Ett avtal för bete på Bölingereservatet på gång. 

    

 

10. Ekonomi 

 Hallands Natur kostade i år ganska exakt 100.000 kronor för det fick vi 4.500 ex. 

Med anledning av att vi har ganska mycket pengar bundna i olika anläggnings-

tillgångar beslutade styrelsen att till nästa länsstämma ta reda på hur vi kan nyttiggöra 

dessa i driften.  

  

  

11. Nästa möte blir länsstämman 

 

 

 

 

 

 

 Tommie Fagerberg   Anders Kinch  

  Ordförande    Sekreterare 


