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Närvarande  

Anders Tullander, Kerstin Seger Tommy Nilsson 

och Anders Kinch  

Ej närvarande  

Stefan Andersson, Eva Anani,  

Tommie Fagerberg, och  

Lars Hellsborn 

 

Styrelsemöte 28 januari 2020 i Hyltebruk 
 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom 
 

2. Föregående protokoll 10/12 godkändes och lades till handli ngarna 
 

3. Inkommen post 
Lagligförklaring kraftverk Horsabäck 1:2 Smedjeån Laholm, domslut Mark och 
miljödomstolen M 3668–17 
Tillstånd deponi och vattenverksamhet, Klovsten (Svartemosse), Kungsbacka, domslut 
Mark och miljödomstolen M 4875–17 
Regional skogsstrategi har inkommit, men vi har inte diskuterat den. 
 

4 Motioner till Riksstämman i juni 2020 
 (Eftersom styrelsemötet inte var beslutsmässigt har besluten i denna punkt 4 godkänts 

via e-post av Eva, Lars o Tommie.) 
Länsförbundet Halland beslutar stödja motion  
- Om Internationell skogskampanj från Sebastian Kirppu, Bengt Oldhammar o Ulf von 
Sydow. 
- Om mer resurser till regionala kanslier, Boel Lanne, Bohuslän (förslag).  
Länsförbundet Halland beslutar anta Anders Tullanders förslag till motion med 
rubriken Ökad Återbäring och Projektmedel för att få lokal verksamhet som 
länsförbundets motion.  Se separat bilaga till detta protokoll. 
 

5.     Aktiviteter 
18–20/10 Länsordförandekonferens Tällberg. Tommy berättade kort därifrån. 
21–22/3 Länsordförandekonferens i Stockholm. Anders T och Tommy kommer  
att delta. 
26/4 Länsstämma Kungsbacka, förberedelser, valberedning  
12–14/6 Riksstämma i Mora. Anders T deltar från Länsförbundet. 

 
6.  Hallands Natur 2020 
 Under denna rubrik diskuterade vi hur vi kan fortsätta med Hallands Natur som 

pappersutgåva och olika distributionsformer. Beslutades att Tommy till nästa 
styrelsemöte i mars redovisar vilka möjligheter som finns. Bl.a. när det gäller 
samordning med Riks och Sveriges Natur. Både när det gäller tryck och distribution.  

 
7. Info från regionalt kansli 
 Skogsnätverk-Väst finns nu med kontaktuppgifter på Region väst hemsida och som 

grupp på Naturkontakt. Vi beslutade att  
 Anders Tullander skall vara skogskontaktperson för Halland.  
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8. Info från kretsarna. 
Programarbete pågår som mest intensivt just nu. 

 
9.    Rapporteter från deltagande i externa organisationer 

Styrgruppen för vindbruk: Tommie, Inget nytt 
 
MEK-råd: Tommie, Inget nytt 
Viltförvaltningsdelegationen Anders T. suppleant, Inget nytt 
Skogliga sektorsrådet: Lars, Inget nytt  
Regional vattenförvaltning/Kustvattenrådet: Eva, Inget nytt 
Fylleåns vattenråd: Stefan informerar via e-post att:  
Fylleåns Vattenråd har haft styrelsemöte 20 januari där det bl.a. beslutades om att 
söka LOVA projektmedel från länsstyrelsen för att inventera musslor och eventuellt fisk 
i Fylleåns avrinningsområde. 
 

10.  Fastigheter  
  Dikesrensning har genomförts på vår fastighet men utanför Gullbrannareservatet. 
  Stefan informerar via e-post: 
- Gullbranna: Jag har inspekterat hela fastigheten i lördags – inga problem med 

stormfällen och annat. 
- Bölinge: Jag är kallad till styrelsemöte i vägsamfälligheten de 14 mars. Styrelsen vill att 

jag skall informera om planerade åtgärder i reservatet, vilket jag kommer att göra. 
- Björkelund: Kollade till Björkelund i söndags. Tyvärr ligger fortfarande rothögen kvar 

trots att Sydved lovade att plocka bort den till mitten av januari. Orsaken är troligtvis 
dålig bärighet på vägen p.g.a. det milda regniga vädret. 

 
11. Ekonomi.  
 - Karl-Olof Olssons donation, Anders T redogjorde för dagsläge och håller koll. 
 - Hans, vår kassör, har gamla årsbokslut. Anders T. och vår skattmästare Tommy skall 

samla ihop bokslut äldre än 10 år för förvaring på föreningsarkivet.  
 - Vi beslutade att skaffa Swish för att kunna ta mot gåvor av besökare på Björkelund. 

Detta skall kopplas ihop med ett eget Swish-konto på Falkenbergs Sparbank. 
 
12. Nästa möte den 23 mars i Falkenberg. Plats meddelas senare. 
 
13.  Övrigt  
 Gamla Hallands Natur som saknas i arkivet 
 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 och 2001 är det någon som har ett ex?  
 

 
Anders Tullander   Anders Kinch 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 
 
Bilaga 
Länsförbundets motion till Riksstämman juni 2020 med rubriken: 
Ökad Återbäring och ökade Projektmedel för att få lokal verksamhet.  

 


