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Närvarande  

Anders Tullander, Kristofer Stenström, Kerstin Seger, 

Tommie Fagerberg. Lars Hellsborn, Eva Anani och 

Anders Kinch 

Ej närvarande  

Stefan Andersson  
 

 

Plats: Muséet Berte Kvarn 

Tid: 8 april 2019  

 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom. 

 

2. Godkännande av dagordning. 
 

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

 protokollet till handlingarna. 

 

4. Hallands Natur 
 Årets upplaga har kommit ut och den ser bra ut. Vi pratade en del om den fortsatta 
 finansieringen som fordrar en ny lösning. 
 
5. Inkommen post 

Vårens Naturvårdsmöte, invasiva arter24/4, 15.00 -17.30 Länsstyrelsen. Anders K. 
kommer att delta på det mötet. 
Motion till Länsstämman. Skyddshäckar vid åkrar, Susanne Gerstenberg. Anders T 
formulerar ett svar. 
Remiss, Åtgärdsprogram för sällsynta kransalger längs kusten, HAV. Vi beslutade att 
inte svara på remissen, vi har inget att erinra. 
 

6. Skickade skrivelser 
 
7. Aktiviteter 

Avrapportering: 
Årsmöte Studiefrämjandet, Varbergs Folkets hus 26/3 18.00. Ingen från styrelsen var 
där. 
Länsordförande konferens 23–24/3 Stockholm. Ingen från styrelsen var där. 
Kurs i miljöjuridik, fördjupning 10/3 i Göteborg och 11/3 i Falköping. Ingen från 
styrelsen var där. 
Regional dialog om Sveriges nationella skogsprogram, Länsstyrelsen 14/3. Lars och 
Anders T. var där. 
 
Kommande 
Länsstämma, Öströö fårfarm, sö 28/4 Varberg 
Rikskonferens 10–12/5 Kristianstad 
Kretskonferens oktober 2019, Halland, 40–50 personer, Var, Vem, Ämnesområde. 
Inget nytt har hänt sedan vårt förra styrelsemöte. 

 
8. Info från regionalt kansli 
 Inget nytt att rapportera 
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9. Info från kretsarna 

 Varberg. Helen Björklund är ny ordförande. 

 Falkenberg. Styrelsen utökad med en person. Ingen vald ordförande. 

 Halmstad. Ny ordförande är Kristin Lundquist 

 Hylte. Anders T. omvald även denna gång. 3 pers. slutat och ersatts med 3 nyvalda. 

 Laholm. Kerstin omvald som ordförande. 2 pers. slutat i styrelsen. 2 pers. nyvalda till 
 styrelsen. 
 Kungsbacka. Eva omvald som ordförande. 2 kvinnor slutat i styrelsen. En kvinna och 
 en man nyvalda till styrelsen. 
 
10.  

Styrgruppen för vindbruk Inget nytt 

MEK rådet Inget nytt 

Viltförvaltningsdelegationen 5/4 Ny mandatperiod på 4 år. Introduktion. Många 

önskade mer fokus på vildsvin och mindre på älg. 

Skogliga sektorsrådet Lars berättar om problemet med granbarkborren som 

ägnas mycket engagemang 

Regional vattenförvaltning Anders K berättar att han varit på Kattegatts 

kustvattenråd möte i Ängelholm 29/3. Handlar 

mycket om strandlinjen med tanke befarad höjd 

vattennivå längs kusterna. Eva berättade om 

Vattenrådens dag 15/3 i Göteborg. Många olika 

vattenrelaterade projekt. 

Fylleåns vattenråd  Inget nytt.  

 
11. Ekonomi.  

Underskottet är 98 000 kr för 2018. Då vi har tryckt Hallands Natur i år så kommer 
underskottet bli lika stort 2019. Sen har vi inga pengar kvar som vi kan utnyttja, vi kan 
ju bara utnyttja avkastningen av vårt kapital. 
 
En översyn av vårat kapital behövs så att det ger utdelning så att vi gör det som 
donatorerna önskar. Placering måste givetvis vara etiskt och stå för NF:s värden. 
Fonder, vad är avkastning på en fond då avkastningen läggs till kapitalet? Detta 
måste undersökas. Tills vidare behålls befintliga fonder och kan användas vid köp av 
mark (som också är kapital). 
 
Efter diskussion fattade styrelsen följande beslut 
a. Angående föreningens adress för alla fakturor och andra avtal? 
- Beslutades att de fakturor som Tommie får (Gäller ofta Björkelund) skall gå vidare 
till Hans Svensson. (Fakturaadress) 
- I övrigt skall föreningens adress vara till ordförande. 

b. Nya donationer skall omvandlas till långsiktigt stabila aktier med hög avkastning. 

c. SEB-konton flyttas till Falkenbergs Sparbank. Vi skall ta hjälp av bankens 
placeringsrådgivare för att få en långsiktig plan. 

d. Under året skall Naturvårdsfonden avvecklas. Förslag om detta måste godkännas 
på stämman 
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Vi diskuterade även hur Hallands Natur kan förändras. Samarbeten med 
ornitologerna, sälja annonser och söka bidrag m.m. 
 

12. Länsstämma  
Dagordning  
Anders T och Anders K omarbetar Verksamhetsberättelse 2018 
Balans och resultatredovisning klar, revisorerna arbetar.  
Anders T skriver verksamhetsplan och budget med utgångspunkt av dagen 
diskussioner. Redovisning donationer och hur de skall hanteras. 
Valberedningens förslag, på gång med en ny person från Falkenberg 
Motion, Skyddshäckar vid åkrar av Susanne Gerstenberg 
Mötesordförande föreslås av Varbergskretsen.  
Sekreterare utses av styrelsen, Andes Kinch är föreslagen. 
Blommor, ginstpris ordnar Varbergskretsen 
 

13. Nästa möte Länsstämma 28/4 
 

14. Övrigt.  
 Ebba Werner och Frida Netterblad har tagit fram en folder om blommor längs 
 vägkanterna. Borghild Bengtsson har sponsrat både framtagning och tryck.  
 Moa Pettersson var med i ett nyhetsinslag om bin på SVT Halland, sändes
 30/3 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/ny-kampanj-vill-radda-bina 
 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/sa-bi-drar-du-till-binas-overlevnad
  

 
 
 
 

 

 

 

 
Anders Tullander   Anders Kinch  

 

Ordförande    Sekreterare 
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