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Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Hallands 
Naturskyddsförening på Björkelund 2018-05-21 
 
Närvarande: Anders Tullander, Tommie Fagerberg, Stefan Andersson, Kerstin Seger, Eva 
Anani och Lars O Hellsborn. Ebba Werner och Bo Hansson deltog för diskussion om 
riksstämma.  
Frånvarande: Anders Kinch och Kristofer Stenström. 
 

1. Föregående mötesprotokoll från 19 mars lästes upp och godkändes. 
 

2. Alla skrivelser går numera digitalt ut till kretsarna. Viktigt att resp. myndighet skickar 
Handlingar till rätt person. Anders upprättar en kontaktlista till aktuella myndigheter.  
 

3. Konstituering av styrelsen:  
Tommie Fagerberg väljs till vice ordförande, 
Anders Kinch till sekreterare och  
Kristofer Stenström till skattmästare i HNF.  

 
4. Ordförande Anders Tullander (580617-1434) och Kassör Kristofer Stenström 

(831215-4670) väljs att var för sig teckna föreningens firma.  
 

5. Reflektioner från länsstämman i Sörby: 
Öppna och bra diskussioner, - namnbrickor önskvärda, - mer strukturerad guidning 
önskas. Varberg anordnar nästa års länsstämma. Förslaget från Varberg Ästad vingår 
450 kr per person, för dyrt. Styrelsen förslag Åkulla alt. Getterön. Kostnad per person 
bör ligga mellan 250-300 kr 
 

6. Årets regionkonferens har tema vatten (sjö/hav) och anordnas i Smögen 12-14 
oktober  
 

7. Val av nya representanter i externa organisationer: 
 

- Styrgruppen för vindbruk: Tommie  
- MEK-rådet: Tommie  
- Viltförvaltningsdelegationen: Anders T. suppleant  
- Skogliga sektorsrådet: Lars  
- Regional vattenförvaltning/Kustvattenrådet: Eva  
- Fylleåns vattenråd: Stefan. 12 maj vattendag med 600 deltagare varav 150 

barn. Ny aktivitet planeras i höst. 
 

8. Fastigheterna.  
Bölinge. Ett arrendekontrakt har upprättats ang. bete. Vägen är iordninggjord och en 
gallring/röjning har påbörjats. 
Gullbranna, en granne önskar anordna en p-plats utanför reservatet på vår mark. Vi 
var positiva till att någon form av nyttjanderättsavtal skall upprättas. 
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Björkelund, en dag om dyngbaggar, en fjärilsövervakning planeras och en 
lavinventering för nyckelbiotop ska genomföras. Ett natursnoksläger är på gång 26-
27/5. 1:a maj var 100 personer från cykelfrämjandet på besök. 30:e juni, 20-
årsjubileum för Björkelundsgruppen. Vi beslöt att införskaffa en grupp 
trädgårdsmöbler med separata stolar och bord för max. 8.000:-kr (Ebba ansvarar). 
Steninge, Länsstyrelsen har informerat att ett antal träd har olovligen huggits ner. 

 
9. Ekonomi. En donation är på gång. Anders T. bevakar/ansvarar. 

Styrelsen var överens om att barnen inte skulle ges fullmakt utan att vi önskade att 
en jurist ansvarar för arvskiftet.  
 

10. Riksstämma 15-17/6 
Tre ombud från Halland deltar. Länsförbundet representeras av Ebba Werner, Bo 
Hansson representerar Halmstad och Margareta Lindgren Södra Halland. 
Vi går igenom de nominerade till riksstyrelsen och de motioner som berör Halland 
och nya stadgar där vi var eniga om att tiden för riksstämma bör ligga på hösten.  
 

11. Övrigt. Stefan informerade om: 
Skogsstyrelsen vill anlägga en demoslinga skog-vatten på Björkelund. 
Skogsstyrelsen har studiebesök i vårt försök med kontinuitetsskogsbruk på 
Björkelund 
Kerstin tar kontakt med ornitologerna om bl.a. sandtäkt och bottentrålning i 
Laholmsbukten. 
Eva ville att vi skulle ha synpunkter över havsmiljöförvaltning av västerhavet. Tas upp 
på nästa möte, Eva skickar länk till HAV och förslaget. 
 

12. Nästa möte: Förslag är besök i Bölinge naturreservat, en söndag i slutet på augusti. 
 
 
 
 
 
/Lars O Hellsborn, mötessekreterare/ 
 
 
 
/Anders Tullander, ordförande 
 
 

 


