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Närvarande  

Anders Tullander, Kristofer Stenström, Kerstin Seger, 

Tommie Fagerberg och Anders Kinch.  

Ej närvarande  

Stefan Andersson,  

Lars Hellsborn och Eva Anani 

 

Plats: Studieförbundet vuxenskolans lokaler i Hyltebruk 

Tid: 30 januari 2019  

 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom. 

 

2. Godkännande av dagordning. 
 

3. Vi gick igenom protokollet från föregående möte, den 5 december. Beslutades  att lägga 

 protokollet till handlingarna 

 

4. Hallands Natur, ut till medlem vecka 11. Redaktör Anders Wirdheim 

 Hållbart jordbruk i Halland, manusstopp 31/1. Genomgång av hur det gått med kontakter för 

 artiklar. Halmstad har lämnat om Strandstädning och snorkelled, Varberg om Slåtteräng. 

 

5 Inkommen post 
- Inbjudan årsmöte Studiefrämjandet, Varbergs Folkets hus 26/3 18.00. Mat, bilder av 
Leonardsson, anmälan senast 1/3 till varberg@studieframjandet.se  
- Vårens Naturvårdsmöte 24/4, program kommer Länsstyrelsen. Handlar om Invasiva 
arter. 
- Beslut, upphävande av strandskydd Sjögård 1:102, Torup, Hylte kommun. 
- Beslut, upphävande av strandskydd Linnås 1:9 m.fl. Landeryd, Hylte kommun 
- Beslut, upphävande av strandskydd Landeryd 31,10 m.fl. Landeryd, Hylte kommun 
- Beslut, tillstånd till markavvattning Putsered 7:1 Skånes Fagerhult Torv AB, Laholm 
- Beslut Naturvårdsavtal, Falkenberg Månagarde 1:23 
- Beslut Biotops skyddsområde Halmstad Marbäck 2:17 
- Beslut Biotops skyddsområde Hylte Halmelia 1:2 
 

6. Skickade skrivelser 

 Prövning av 3 äldre vattendammar i Smedjeån, Laholm. Södra Halland tillsammans med 

 länsförbundet. Det gällde gamla dammar. 

  

7. Aktiviteter 

 Avrapportering: 

 - Inspirationsdag om biologisk mångfald på våra vägkanter 12/1, 90 deltagare. Mycket lyckat 

 resultat. Över förväntan enligt Ebba. 

 -Regional dialog om Sveriges nationella skogsprogram, Länsstyrelsen 10/12.  

 Anders T. och Lars H. var med på konferensen. 

 -Mark o miljödomstolen har hållit huvudförhandling i Mål 33-18 om Statkrafts ansökan om 

 utrivning av dammar i Rydöbruk. Rydö 18/12. Anders T. var med på plats. 

 -Miljömålskonferens i Varberg Länsstyrelsen 25/1. De flesta målen nådes inte. Ingen från 

 styrelsen var med på konferensen.  

 
 Kommande 

 -Kurs i miljöjuridik, fördjupning 10/3 i Göteborg och 11/3 i Falköping. Arrangeras av region 

Väst 

 -Regional dialog om Sveriges nationella skogsprogram, Länsstyrelsen 13/2 och 14/3.  

 -Länsordförande konferens 23–24/3 Stockholm. Eventuellt åker Tommie 

 -Länsstämma, Öströö fårfarm, sö 28/4 Varberg. 

 -Rikskonferens 10–12/5 Kristianstad 

 -Kretskonferens oktober 2019, Halland, 40–50 personer, Halland står värd. 
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8. Info från regionalt kansli 

 Praktikant Elin Gustavsson som skall jobba med kommunikation via sociala media och 

 hemsida. Kan viss del hjälpa kretsar under tiden 4/2–15/3. 

 

9. Info från kretsarna 

 
Styrgruppen för vindbruk Inget nytt, Nästa möte i maj 

MEK rådet Inget nytt. Nästa möte i juni 

Viltförvaltningsdelegationen Inget nytt 

Skogliga sektorsrådet Inget nytt 

Regional vattenförvaltning Inget nytt 

Fylleåns vattenråd  Inget nytt. Har årsmöte 12 februari 

 
10. Fastigheter 

 Lars Andersson har avsagt sitt arbete på Björkelund, nyckel återlämnad. Anders T har 

 nyckeln. Även Tommie har nyckel. Vi diskuterade handhavandet av alla holkar. Tommie 

 skulle höra med huruvida H.o.f. är intresserade av att engagera sig i holkarna 

 

11. Ekonomi.  

 

 Anders T har nu varit på SEB och har tillgång på våra konton via internetbank.  

 Diskussion fördes om vi skall se över hur våra pengar på konton är placerade och om aktierna 

i våra donationer är placerade på rätt sätt. 

  

 Årsmötets gav styrelsen i uppdrag till årsmötet 2019 att se över våra donationer hur de kan 

användas på bästa sätt. Anders T har letat i föreningsarkivet.  

 Aktuella handlingar har nu lagts upp på Naturkontakt, vår grupp HNF styrelse, mapp HNF 

historia. Sammanställning finns i bilaga 

 Anders T. fick i uppdrag att försöka få fram testamentet efter Arthur Lindblom. 

 
 

Dokument på Naturkontakt.  

HNFs styrelse har nu en filmapp på naturkontakt som ni har fått inbjudan att vara med i. Där har 

Anders T. lagt upp dokument. Historiska, Fastigheter, Styrelse 2018 och Länsstyrelsen med 

presentationer om naturvård. På detta sätt behöver vi inte skicka allt via mail. 

Flera mappar kan läggas till, mer dokument skall in. 

 
 

Nästa möte 27/2 Museet Berte Kvarn kl 18-21 

 

 

Övrigt.  

Kungsbackakretsen fyller 50 år under 2019.  

 

 

 

 
 

Anders Tullander   Anders Kinch  

 

Ordförande    Sekreterare 


