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Protokoll från Länsstämman den 13 september 2020 på  

Hamra golfklubb i Kungsbacka 

 
§ 1 Ordförande Anders Tullander hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  

 22 medlemmar var med på stämman. 

 

§ 2 Eva Anani valdes till stämmans mötesordförande. 

 

§ 3 Anders T. meddelade att styrelsens val av sekreterare är Anders Kinch 

 

§ 4 Till att justera protokollet från dagens möte valdes, Isak Domeij Hilliges från 

 Halmstadskretsen och Ninia Sverdrup från Kungsbackakretsen. 

 

§ 5 Upprop gjordes genom en snabb presentation av deltagarna i början av stämman. 

 Fastställande av röstlängd beslutades anstå till eventuellt behov senare. 

 

§ 6 Det beslutades att mötet har blivit utlyst enligt reglerna genom annons i årets 

 nummer av Hallands Natur. Stämmohandlingarna har också funnits tillgängliga på 

 länsförbundets hemsida. 

 

§ 7 Vi gick igenom verksamhetsberättelsen. 

 Anders K. går kortfattat igenom vilka som varit med i styrelsen och haft olika 

 uppdrag under verksamhetsåret. Anders T. förtydligar vad som finns skrivet under 

 avsnittet Året i korthet. Stefan Andersson berättar om våra fastigheter, speciellt betr 

 Björkelund.   

 

§ 8 Revisorernas berättelse redovisades. Av berättelsen framgick att revisorerna 

 tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 

 räkenskapsåret 2019. 

 

§ 9 Resultat och balansräkning redovisades. Speciellt detaljerat gick Anders T. igenom 

 länsförbundets tillgångar, som är 4 donationer. Därav framgick bl.a. att det mesta är 

bundet kapital och att länsförbundet bara har tillgång till avkastningen från 

donationerna.  

 Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2019 godkändes. 

 

§ 10 Stämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

§ 11 Förslag till verksamhetsplanen för perioden 2020 – 2021 presenterades. Speciellt den 

 ekonomiska förvaltningen. Här resonerade vi kring olika överväganden när det gäller 

 framtiden för Hallands Natur, som kostar sammanlagt ca. 100.000 kronor att göra.  

 Förslaget är bl.a. att under 2021 inte ge ut Hallands Natur i pappersformat utan 

 nöjer oss med en digital utgåva. Detta ledde till en del resonemang kring 

 problemet med att inte kunna nå de medlemmar som inte har en epost-adress, eller 

 inte vill lämna ut dem. Även brister i registerhållningen inom Naturskydds-  

 föreningen på riksnivå diskuterades. 

 Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

 

§ 12 Mötet beslutade att inte ändra på antalet styrelseledamöter, d.v.s. 8 inkl. ordförande. 
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§ 13 Efter förslag från valberedningen valdes Anders Tullander till ordförande i Hallands 

 Naturskyddsförening för en period av ett år.  

 

§ 14 Val av övriga styrelseledamöter. 

 Omval på 2 år  Stefan Andersson, Kerstin Seger och Eva Anani 

 Nyval på 2 år   Per Ranebo och Ninia Sverdrup 

 (Övriga i styrelsen valda 2019 på 2 år är Tommy Nilsson och Lars Hellsborn) 

 

§ 15 Inga fyllnadsval 

 

§ 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 Omval av revisor   Eva Erlingsson 

 Nyval av revisor   Mikael Karlsson 

 Omval av revisorssuppleant  Sören Kabell och Isak Domeij Hilliges 

  

§ 17 Val av valberedning  

 Anders Olovsson, Halmstad, sammankallande 

 Tommie Fagerberg, Anders Kinch, Halmstad, och Rebecca Dahlsjö, Kungsbacka. 

 

§ 18 Årsmötet beslutar att utse Länsförbundets ordförande Anders Tullander att kandidera 

 till riksförbundets valberedning. 

 

§ 19 Årsmötet beslutar att inte ge ut Hallands Natur i pappersformat 2021 (§ 11) 

 

§ 20 Inga motioner hade lämnats in  

 

§ 21 Länsstämman 2021 kommer att förläggas till Södra Halland (Laholm).  

 Lena Angviken, som representerade Laholmskretsen eftersom Kerstin Seger inte 

 kunde närvara idag, hälsade oss mycket välkomna till nästa årsstämma. 

 

§ 22 Stämman avslutas. 

 Vi tackar Tommie Fagerberg för sitt styrelsearbete, vår mesta ordförande med hela 

 28 år i styrelsen och Anders Kinch som varit sekreterare i 15 år. Bägge dessa 

 gentlemän fortsätter nu i valberedningen. 

 

Ginstpriset för 2020 gick mycket välförtjänt till  

Linda Landberg, Kungsbacka. Se sidan 3 eller klicka på Läs mer. 

Läs mer 

 

  

 Mötets ordförande   Mötets sekreterare 

 

 

 …………………………  …………………………………….. 

 Eva Anani   Anders Kinch 

 

 Justeras 

 

 

 ……………………………………  ………………………………………. 

 Ninia Sverdrup   Isak Domeij Hilliges 

https://halland-lan.naturskyddsforeningen.se/ginstpriset/
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Ginstpriset 2020 

 

 

 

 

 

Ginstpriset 2020 gick till Linda Landberg 

Med ett brinnande engagemang för djur, natur och miljö 
inspirerar du människor i alla åldrar. 
Med ett öppet sinne välkomnar du besökare till Naturum, 
som numer har blivit Fjärås mittpunkt. 
Med fina och intressanta utställningar väcker du nyfikenhet 
inför naturen hos både barn och vuxna. 

 


