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Protokoll frkn Lansstamman den 22 april 2018 
Sorby Retreatcenter, Vessigebro. 

Ordforande Tommie Fagerberg halsade alia valkomna och oppnade motet. 

Ti l l motesordfbrande valdes Anders TuUander 

Ti l l motessekreterare valdes Anders Kinch. 

Ti l l att justera protokoUet fran dagens mote valdes Helena Westberg, Halmstadkretsen 
och Eva Svenson, Hyltekretsen. 

Upprop gjordes genom en snabb presentation av deltagama. Faststallande av rostlangd 
beslutades ansta till eventuellt behov senare. 

Det beslutades att motet har blivit utlyst enligt reglema genom annons i arets nummer 
av Hallands Natur. Denna gang delades det inte ut nagon arsmotesdokumentation 
eftersom dessa dels skickats ut i e-post, dels funnits tillgangliga pa hemsidan 

Styrelsen redovisade verksamhetsberattelsen och gick igenom vissa delar lite djupare. 
Manga pa motet tyckte att verksamhetsberattelsen var lite val mager till sitt innehall. 
Beslutades att forsoka gora den mer omfattande och tydligare till nasta lansstamma. V i 
diskuterade ocksa medlemsrekrytering och huruvida vi behover fler medlemmar eller 
mer fokusera pa att fa fler medlemmar att vara aktiva medlemmar. Stamman godkande 
den redovisade verksamhetsberattelsen, som darefter lades till handlingama. 

Anders T. redovisade de storre postema i resultat- och balansrakningen. Med 
anledning av att vi har ganska mycket pengar bundna i olika anlaggnings-tillgangar 
har styrelsen beslutat att till nasta lansstamma (2019) ta reda pa och redovisa hur vi 
kan nyttiggora dessa i driften. Lansstamman beslutade att till nasta mote skall en mer 
fliUodig redovisning ske av lansforbundets tillgangar. Onskemal om att budgetera 
Bjorkelunds kostnader infor kommande ar foreslogs. Dock fattades inget beslut om 
detta. Efter denna redovisning godkande stamman redovisad Resultat- och 
Balansrakning som darefter lads till handlingama. 

Revisoremas berattelse redovisades. Av berattelsen framgick att revisorema 
tillstyrker att foreningsstamman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for 
rakenskapsaret. 

Stamman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet for verksamhetsaret 2017. 

Verksamhetsplan 2018 presenterades kortfattat av Anders T. Det fanns synpunkter 
fran stammodeltagare om att verksamhetsplanen i storre utstrackning borde uttrycka 
en viljeinriktning i vissa fragor. Inga beslut fattas om detta. Stamman godkande den 
redovisad verksamhetsplan, vilken darmed faststalldes. 

Efter fbrslag fran valberedningen beslutade stamman att styrelsen tills vidare har 8 
ledamoter inkl. ordforande. 
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§ 13 Efter fbrslag fran valberedningen valdes Anders TuUander till ordforande i Hallands 
Naturskyddsfbrening for en period av ett ar. 

§ 14 Dessa punkter handlar om val av bvriga styrelseledamoter. 

Omval pa 2 ar 
Stefan Andersson, Halmstad 
Kerstin Seger, Sbdra Halland 
Eva Anani, Kungsbacka 
Anders Kinch, Halmstad 

Nyval pa 1 ar 
Tommie Fagerberg 

Kvarstar fran foregaende ar 
Kristofer Stenstrom (vald 2017 pa 2 ar) 
Lars Hellsbom (vald 2017 pa 2 ar) 

§ 15 Fyllnadsval pa 1 ar 
Inte aktuellt pa denna stamma 

§ 16 Val av tva revisorer och tva revisorssuppleanter pa 1 ar. 

Omval av revisorer 
Peter Zell 
Eva Erlingsson 

Omval av revisorssuppleanter 
Birgitta Lundin 
Sbren Kabell 

§ 17 Val av valberedning till nasta stamma 
Anders Olovsson, sammankallande 
Harri Lbtjbnen 
Lilly Holmen 
Per Sjbvall 
Inger Wennerlund 

§ 18 Inga fbrslag till nomineringar av kandidater till riksfbreningens valberedning. 

§ 19 Bestamdes att 2019 skall lansstamman ske i Varberg 
Varbergskretsens ordforande, Inger Wennerlund, halsade alia hjartligt valkomna till 
Varberg om ungefar ett ar. 

§ 20 Ginstpriset 
Ulrika Eckersand, Falkenbergskretsens ordforande under 2017, presenterade arets 

* Ginstpristagare Andrea Stiuca. 
"Andrea har med brinnande engagemang, okuvlig vilja och stort talamod skapat en 
hallbar mbtesplats i Falkenberg. 
Ett ekologiskt koncept ar grunden. Med enastaende pedagogisk fbrmaga fbr Andrea ut 
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ett budskap om hallbar konsumtion och halsosamt leveme. Ett budskap som 
tillsammans med de ekologiska produktema i butiken kan inspirera oss i en alltmer 
konsumtionsinriktad varld". 
Andrea driver ett ekologiskt konceptcafe pa Kopmansgatan 3 i Falkenberg. 
KoUa in mer pa lanken har nedan 
http://www.eko-logiskt.nu/ 

§ 21 Ovriga fragor 
• Under denna punkt dok det upp en hel del synpunkter och forslag utan att nagra 

beslut fattades. Nedanstaende ar ett axplock av vad som noterades av sekreteran. 

• Eva Anani, onskade hjalp med slatter. Snokgrupp startad i Kungsbacka. 
• Havsnatverket i Halland borde bjuda in Havsnatverket vast som har en bra 

arbetsform. 
• Kristoffer Stenstrom, papekade medlemstappet, uppfoljning av varvare, hitta 

nyanlanda. Bilar med fomyelsebart bransle, vi borde var fler som kor det. 
• Per Sjovall, nyanlanda kan nas via kommunemas sprakskolor. 
• Ebba Werner, namnde en folder med de 50 vanligaste vaxtema pa flera sprak. 
• Fler medlemmar eller aktiva medlemmar vad ar viktigast? 
• Stefan Anderson, varvare fran riks har haft dalig kontakt med kretsama. 
• Smabamsfbraldrar ar en gmpp som ar intresserade och vill engagera sig. 
• Lil ly Holmen, Hallands Natur ar for dyr och borde innehalla kretsprogram. 

Andra pa motet tycker att tidningen ar bra. 

§ 22 Stamman avslutas. 
Motesordfbrande och mbtessekreteraren tackas med var sin blombukett. 
Tommie Fagerberg avtackades med blommor efter manga ar som ordfbrande. 

Motets ordfbrande— Motets sekreterare 

Anders TuUander Anders Kinch 

Anders T presenterade Maja Ryberg, Verksamhetsutvecklare pa regionkansliet. Maja 
vill gama vara till hjalp at kretsama och lansfbrbunden inom regionen. Maja nar du 
via 723-09 79 89 eller maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se 

Efter stamman bjbds pa lunch. Darefter fick vi en genomgang av vad Sbrby 
Retreatcenter sysslar med av Liselott Abel under ca. V2 timme. Efter detta bjbds vi pa 
en kulturvandring i omradet samt vackert vader och kaffe/the med paj och gradde. 


