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Verksamhetsplan 2019-20 
 
Övergripande mål. 
Att arbeta för Naturskyddsföreningens syften, genom att bevaka natur- och miljövårdens intressen, för 
att på sikt få ett mer ekologisk och på naturens villkor fungerande samhälle. 
Att förvalta Naturskyddsföreningens fastigheter. 
 
Aktiviteter 
Att anordna en Länsstämma, som alternerar mellan länsförbundets kretsar, enligt följande: 
Kungsbacka 2020 
Södra Halland 2021 
Halmstad 2022 
Att årligen ge ut Länsförbundets skrift Hallands Natur. 

Utse en värdig Ginstpristagare. 

Att ha en aktuell hemsida. 
Att minst en gång per år inbjuda kretsarnas ordförande/styrelser eller kontaktpersoner till en 
sammankomst på t.ex. Björkelund för att utbyta idéer och för att skapa möjligheter att samordna olika 
aktiviteter och för att Länsförbundet ska få en översiktlig inblick i den verksamhet, som bedrivs ute i 
kretsarna. 
Att besöka någon/några av Länsförbundets fastigheter årligen. 
 
Samverkan. 
Med länsförbunden som ingår region Väst och delta i styrgruppen för regionkansli Väst. 
Myndigheter, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och ta upp kontakten med Region Halland. 
Studiefrämjandet. 
Att fortsätta samarbetet med ideella föreningar som t.ex. Hallands Ornitologiska förening, Hallands 
Botaniska förening, Vattenråden, Hembygdsföreningar, Friluftsfrämjandet och STF.m.fl. 
 
Projekt. 
Att i samarbete med Länsstyrelsen och Björkelundsgruppen fortsätta arbetet med att återskapa en 
ginsthed på Björkelund. Ett sätt att höja egendomens naturvärde och ett intressant alternativ till 
återplantering av skog. 
 
Remisser och samråd 
Svara på remisser och samråd i de fall föreningen har synpunkter. Lokala frågor vidarebefordrar vi till 
kretsarna som har lokalkännedom 
 
Ekonomisk förvaltning 
 
HNF:s styrelse föreslår till årets stämma: 
Avveckla Naturvårdsfonden och använda dess kapital för föreningens verksamhet. 
Se bifogade stadgar för Naturvårdsfonden. 
 
HNF:s styrelse avser att se över sitt aktieinnehav och sina fonder 
 Placering i långsiktigt stabila aktier med hög avkastning så att föreningen har resurser att bedriva sin 
 verksamhet. Kravet är att de följer SNF etiska råd, och har bra omdömen i Fair Finance Guide. En 
 placeringsrådgivare på banken skall anlitas, för att ta fram en lågsiktig plan hur vi bäst placerar våra 
 tillgångar.  
 
1) A H Lindbloms donation, 1970. 
  aktieinnehav ses över 
 fonder ses över, del av fond kan användas för att köpa till mark på Björkelund 
 Syfte; Hela avkastningen skall användas till skötsel av föreningens fastigheter och reservat. 
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2) Olof Sandbergs donation, 1976. 
 Under 2019 köps aktier för pengarna för att få utdelning 2020 
 Syfte; 90 % av avkastningen skall användas för underhåll och förbättringar av byggnader och 
 trädgårdsanläggningar på Björkelund. 
 
3) Karl-Olof Olsson donation, 2019.  
 Under 2019 säljer vi fonder, ser över aktieinnehav och börjar placera hela donationen i aktier. 
 Syfte: En fågelskyddsfond skall bildas där 80 % av avkastningen från arvet skall gå till fågel-
 skyddsåtgärder, främst uppsättning av holkar och / eller forskning om dessa fåglars häckning.  
 
HNF:s styrelse avser att se över både kostnader och intäkter för Hallands Natur. På kostnadssidan skall 
vi se om vi kan samverka med andra föreningar, sänka tryck- och portokostnader. På intäktssidan 
måste annonser säljas, bidrag sökas från Region Halland och Länsstyrelse. 
Kan vi inte lösa detta är 2020 det sista året Hallands Natur kan komma ut i tryckt form. 
 
Fond att avslutas för att täcka underskottet 2019 
Naturvårdsfonden, sparkonto, ingen utdelning. Behållning 51.235 kr 
 Syfte; Hela kapitalet verka för naturvård. 
 
Fonder att utreda under 2019 för beslut 2020 
Per Ohlssons Natur o fågelfond, 1985, startad av HNFs styrelse, Syfte ? Behållning 42.669 kr 
Per Ohlssons minnesfond, 2009, gåva från medlem. Syfte ? Behållning 1.000 kr 
 
 
Budget 2019-20 
 
Intäkter    År 2019  År 2020 
 Medlemsintäkter    57.340 kr  58.000 kr 
 Utdelning på våra tillgångar A H Lindblom 36.000 kr  40.000 kr  1) 
 Utdelning på våra tillgångar O Sandberg     2.000 kr  2) 
 Utdelning på våra tillgångar K-O Olsson   40.000 kr  3) 
 Arrende, bete Gullbranna    2.000 kr    2.000 kr 
 Gåvor      ? 
 Intäkter på skogsfastighet 
 Annonser i Hallands Natur    20.000 kr 
    Summa 95.340 kr  162.000kr 
Kostnader 
 Fastighets försäkring, el, sopor o latrin   17.000 kr  17.000 kr 
 Aktiviteter på Björkelund inkl. slåtter och fågelfrö  25.000 kr  25.000 kr 
 Kurskostnader     20.000 kr  20.000 kr 
 Länsstämma o Ginstpris   16.000 kr  16.000 kr 
 Styrelsearbete, reseersättningar o bokföring  20.000 kr  20.000 kr 
 Kostnader skogsfastighet  ?  ? 1) 
 Hallands Natur, redaktör, tryck o porto   100.000 kr  100.000 kr 
    Summa 198.000 kr  198.000 kr 
    Resultat -102.660 kr   -30.000 kr 
 
År 2017 använde vi 50.000 kr, de sista av 195.000 kr av vårt naturvårdsavtal på Björkelund, för att minska 
underskottet. 
År 2018, använde vi 63.592 kr från AH Lindbloms donation och 32.217 kr av egna bankmedel. 
 
År 2019, vill vi avsluta Naturvårdsfonden på 51.235 och resterande underskott ca 50.000 kr tas från AH 
Lindbloms donation. 


