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Närvarande  

Anders Tullander, Kerstin Seger Stefan Andersson, 

Eva Anani, Tommie Fagerberg, Lars Hellsborn och 

Anders Kinch 

Ej närvarande  

Tommy Nilsson 

 
 

Styrelsemöte på Gullbrannagården söndag den 16 augusti 2020 kl.14 – 17 

 
1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom 

 
2. Föregående protokoll, 26 maj, godkändes efter att Kloten i punkt 8 ändrats till Klovsten 

 
3. Inkommen post 

- Beslut om avslag i miljömål M3254-17 om Oxhults vattenkraftverk, Laholm, 
- Riksstyrelsens förslag till Regionalt kansli diskuterades 15/6 på länsordförande 
konferensen. Nya återbäringsregler är beslutade av riks. 
 

4. Skickade skrivelser  
Svar på förslag på skötselplan för Romebo till LS. Vi önskar bättre röjning/friställning av 
de äldre bokarna med de högsta naturvärdena.(Stefan har skrivit förslaget) 
 

5. Aktiviteter 
- 15/6 Länsordförandekonferens genomfördes digitalt.  
- 2/10 Regionalt skogsprogram, kursdag om ståndortsanpassning, Länsstyrelsen 
- 10–11/10 Kretskonferens om klimatet, Dals Ed, Norra Älvsborg. (Oklart om det blir 
av) 
- Riks har ännu inte bestämt om riksstämma blir av. inga beslut ännu. Anders fick i 
uppgift att med andra länsordförande kräva att stämman blir av i år där åtminstone 
Stadgeenliga punkter som ansvarsfrihet för gamla styrelsen och ny styrelse kan väljas. 
Handlingar till stämman finns på nätet.  
https://riksstamma.naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/stammohandlingar-
riksstamma-2020  
- Förslag på digitalt möte om skydd av haven med Johanna Källén Fox, projektledare 
skyddat hav på riks. Visst intresse fanns. Bo Hansson kollar med Havsnätverket. 
 

6. Länsstämma Kungsbacka, 13/9.  
Kallelse, Dagordning, Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 20–21 klara.  
Mötesordförande inte helt klart, Styrelsen föreslår Anders K. till mötessekretera, 
Bokföring och revision skickas ut till ombud. 
Valberedning har klart med förslag. Ginstpriset är under kontroll. 
 

7. Hallands Natur 2021 
Styrelsen föreslår digital Hallands Natur för 2021 för att sänka kostnaderna 2021. Till 
utgåvan 2022 föreslår styrelsen att HNF söker bidrag från Riks eller annan. 
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8. Info från regionalt kansli 

Riks har ett nytt förslag där de inte skall bli arbetsgivare för verksamhetsutvecklarna. 
Ingen ökning av anslag.   
Natursnoksläger hölls under sommaren, Coronaanpassat. 
 

9. Info från kretsarna 
- Kungsbackakretsen, slåtter, överklaga muddring för nya båtplatser, ny översiktsplan.  
- Varberg, slåtter på 3 platser. 
- Halmstad, kommit igång med alla aktiviteter 
- Laholmskretsen har överklagat ett ärende som gäller ett hotellprojekt i Mellbystrand. 
Deltagit i Västerhavsveckan. Vidare förs en del diskussioner gällande bilproblematiken 
på stranden i södra Mellbystrand och Skummeslöv. 
- Hylte inga aktiviteter sen sist 
 

10. Rapporteter från deltagande i externa organisationer 
Styrgruppen för vindbruk: Inget nytt 
MEK-råd: Inget nytt 
Viltförvaltningsdelegationen Nytt möte 28 augusti. Känt är att två vargar vandrat 
omkring i Halland. Dessa har bl.a. livnärt sig på hägnade får. 
Skogliga sektorsrådet: Inget nytt 
Regional vattenförvaltning/Kustvattenrådet: Nästa träff 23 okt i Halmstad. 
Fylleåns vattenråd: Stefan berättade att man fått en hel del s.k. LOVA-pengar för att 
under 3 år genomföra en inventering av Fylleåns vattenfauna. Man har hittat 
flodpärmussla med ålder över 100år. 
 

11. Fastigheter  
Plantering och betesskydd på Björkelund Man har nu planterat 300 Ek- och 50 
Lönnplantor på Björkelund ägor. För att skydda dessa har distriktet budgeterat 40´ att 
användas till olika former av skydd för plantorna. Stefan skall kolla om vi kan få till 
något/några frivilliga arbetslag till en arbetsdag. 
Slåtter är planerad till 29 augusti på Björkelund. 
 

12. Ekonomi.  
Fullmakt på Granngården skall ordnas för Nils Olof Petersson, Ebba Werner, Stefan 
Andersson och Sven-Göran Hejman . Anders T ordnar. 
Budget för 2020-21 antogs av styrelsen. Det innebär att HN 2021 blir bara digital, några 
ex skrivs ut för arkivering. 
 

13. Remiss – Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram, Region Halland. Anders T. 
föreslår att kretsar samverkar med länet för att kunna ge ett gemensamt svar senast 7 
september. Kungsbacka har ett förslag. Se bifogat dokument. 
För mer information om trafikförsörjningsprogrammets underlag, analys samt 

dokument: 

https://www.regionhalland.se/utveckling-och-tillvaxt/samhallsplanering-och-

trafik/kollektivtrafik/regionalt-trafikforsorjningsprogram-2020-2024/ 
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14. Nästa möte bestämdes att vara ett konstituerande möte i anslutning till att 

länsstämman avslutats.  
 

15. Övrigt 
Riks har lagt ett förslag om att höja medlemsavgiften ca 20 % motsvarar inflationen, 
Återbäring till krets höjs från 3500 till 4000 kr + oförändrat 20 kr per medlem 
Inga förslag om höjd återbäring till län eller region. Se bifogat dokument. 
 
 
Riks har 24 ideella trainees, höst och vår, vänder sig till yngre medlemmar som lär sig 
föreningen och skall hålla i en aktivitet. I Halland är Maria Stjärnljus uttagen.  
 
 

16. . Mötet avslutas med bad i 24 gradigt vatten och kort rundvandring på 
Gullbrannareservatet. Alla deltog dock inte i detta.  

 
 
 
 

 
 

Anders Tullander   Anders Kinch 
Ordförande   Sekreterare 

 
 
 
 


