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Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:30 av Anders Tullander 
Platsen är Studiefrämjandet i Falkenberg. 

Närvarande 
Stefan Andersson, Lars Hellsborn, Tommy Nilsson, 
Kerstin Seger och Anders Tullander var närvarande i 
möteslokalen. 

Eva Anani, Tommie Fagerberg och Anders Kinch var 
närvarande via telefon med högtalare påslagen så att 
alla hörde varandra. 

Närvarande under mötet var även Jerry Petersson från 
Studiefrämjandet. 

Mötesfunktionärer 
Anders Tullander valdes till Mötesordförande. 
Tommy Nilsson valdes till Mötessekreterare 

Föregående protokoll 
Beslut: Lades till handlingarna. 

Inkommen post 

Regionalt skogsprogram 
Diskuterades. 

Beslut om värde trakter för skog i Halland, 
Skogsvårdstyrelsen 
Diskuterades. 

Samrådeshandlingar Vindkraft Stora Midgrund, 
Grenwind 
Naturskyddsföreningens riksorganisation hade 
synpunkter 2013 (Isak). Tommie tittar i sitt digitala 
arkiv om det finns kvar. 

Beslut: Dialog tas av vår ordförande med ordförande i 
kretsarna. 

Inbjudan till förhandlingar miljömål M3254-17, 
Oxhults vattenkraftverk, Laholm 1/4 Ålstorps 
bygdegård, Vänersborgs Tingsrätt 
Diskuterades. 

Skickade skrivelser 
Inga skrivelser är skickade. 

Aktiviteter 

21-23/3 Länsordförande konferensen 
Ersattes pga Corona med ett digitalt möte vilken 
diskuterade regionala kanslin. 
Där framkom att vår riksorganisation inte ska ta på sig 
arbetsgivaransvaret. 

27 Miljömålskonferens  
Inställd pga Corona. 

2-3 Regionalt skogsprogram, Ästad 
Inställt pga Corona. 

12-14/6 Riksstämman i mora 
Inställt pga Corona.  
Länsförbund och kretsar som inte håller årsmöten i tid 
kommer ändå att kunna få sitt stöd av 
riksorganisationen. 

Länsstämma i Kungsbacka 26/4 
Beslut: Fysiskt möte med de som vill och digitalt för 
övriga. Om läget ändrar sig så körs mötet helt digitalt. 

Mat: Länsförbundet tar kostnaden för mat för alla 
deltagare som är medlemmar i naturskyddsföreningen 
Halland. 

Handlingarna till mötet färdigställs i veckan. 

Årets Ginstpris 
XXXXXXXXXXXXXXXXX. 

Hallands Natur 
Framtida nummer måste ha bättre korrekturläsning, 
samtliga författare måste anges och författarna måste 
ges möjlighet att korrekturläsa innan tryck. Det var 
onödiga fel i senaste numret. 

Tommy utreder och tar fram förslag på hur den kan 
finansieras och fungera i framtid. 

Information från regionalt kansli 
Verksamhetsutvecklaren har problem med mailen från 
naturskyddsföreningen. 

Information från kretsarna 
Klädbytardagar har ställts in enligt 
Naturskyddsföreningens rekommendation. 

De flesta utomhusaktiviteter som vanligen är 
välbesökta kanske inte kommer få några besökare alls 
pga Corona. 

Södra Halland  
Firade 50 år med tårta på sitt årsmöte, 15 deltagare. 

Hylte 
Årsmöte med 10 deltagare och två på telefon. 

Halmstad 
Planerar att hålla årsmötet digitalt vid framtida datum. 

Falkenberg 
Har ställt in årsmötet, Per Ranebo är tilltänkt 
ordförande. 

Varberg  
Årsmöte med 12 deltagare, Ordföranden har avgått och 
ingen ny är vald. Anders Ohlsson är Vice Ordförande. 
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Kungsbacka 
Årsmötet resulterade i föryngring av styrelsen. 
Överklagat beslut om Svartemosse. 

Rapporter från deltagande i externa 
organisationer 

Styrgruppen vindbruk 
Ingen aktivitet. 

MEK-rådet 
Möte inställt pga Corona. 

Viltförvaltningsdelegationen 
Mötet inställt pga Corona. 

Skogliga sektorsrådet 
Ingen aktivitet. 

Regional vattenförvaltning/kustvattenrådet 
Kommer ett möte i närtid men vår representant är 
förhindrad. 

Fylleåns vattenråd 
Lona-bidragsansökan inskickad för musselinventering. 
Hur bidragen från havs och vattenråd kan användas? 
Länstyrelsen går in med 80% mot 20% egen 
investering. 

Fastigheter 

Gullbrannareservatet 
Dikesrensning: norr om gullbrannareservatet 
genomförd. 

Det finns inget löfte från Naturskyddsföreningen att 
grusa väg, om sådant finns är det troligen 
Länsstyrelsen. 

Stormskador: Ett enda träd som trillat precis ner över 
stigen, vilket behöver åtgärdas. 

Björkelund 
Risupplag Björkelund, är nu borta. (Grothög på vår 
betesmark, många kubikmeter) 

Återställning av parkering och vid vindskyddet ska vara 
gjort. 

Stängslet som revs ned ska fixas av Sydved. 

2:a april är det möte, Skogsstyrelsen hyggesfritt, på 
björkelund 13:30. 

Stormskador: Två granar totalt på en yta om 5 hektar. 

Björkelund: Sumpskogen 
Stormskador: Inte ett enda träd hade vällt. 

Steninge 
Inget hänt. 

Asigestugan 
Inväntar alla åtgärder som ska göras av 
Falkenbergskretsen. 

Björsåkra-Bölinge 
Årsmötet i vägföreningen inställt.  
Stefan ska maila ut plan från länsstyrelsen. 

Ekonomi 
Budget för 2020-2021 ska tas fram. 

Swish 
Det finns nu Swish vilket är knutet till ett eget 
kontonummer. Tanken är att det ska användas för de 
som vill ge donationer till oss (länsförbundet). 
Swish-numret är 1233257011. 

Fullmakt Granngården 
En ny fullmakt måste skrivas om vi ska göra på det 
viset, just nu är den kopplad till Tommie Fagerberg 
som blir personligt ansvarig om föreningen inte 
betalar. 

Donationer 
Anders Tullander har sålt aktier och köpt nya, 
värdeökningen räknas som avkastning och eftersom vi 
inte har ett anskaffningsvärde så räknas hela beloppet 
som avkastning. Vilket innebär att hela beloppet kan 
användas enligt reglerna för avkastning. 

Nästa möte 
Beslut: 7:e April klockan 18:00 i Varberg, eventuellt 
onlinemöte. 
Huvudsakligt fokus för mötet är att fastställa 
möteshandlingarna till vårt kommande årsmöte. 

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

Mötet avslutas 
Mötet avslutas 20:38. 
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