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Protokoll för styrelsemöte med Hallands Naturskyddsförening, 28/1 2021 
Digitalt kl 19-21 
Närvarande: Stefan Andersson, Tommy Nilsson, Per Ranebo, Kerstin Seger, Eva Anani, Lars 
Hellsborn, Ninia Sverdrup och Anders Tullander 
 

1. Mötet öppnas och dagordningen gås igenom 
 

2. Val av mötessekreterare: Ninia  
 

3. Föregående protokoll 3/12 godkännes 
 

4. Inkommen post 
- Samråd, Vindkraftspark Kattegatt Syd, Vattenfall, fram till 19/2: Beslut från Riks att 
de skriver ett förslag på svar och att vi kan skriva under det om vi vill.  
Johanna från riks har föreslagit att vi kan skriva en insändare i frågan om vi vill. 
 
-Remiss Åtgärdsprogram för ljunghed 2021-2025 Halland, LS, fram till 14/2. Kerstin 
kollar med Margareta och Elin i sin krets om de har något på gång.  
Anders kontaktar Ebba Wärner i frågan. 
Kom gärna med ett utkast innan 14.2 
 
- Bildande av naturreservat Klintamossen, Gällared, Falkenbergs kommun, LS 
Bildande av naturreservat Uvbjär, Svartrå, Falkenbergs kommun, LS. Inga åsikter. 
 

5. Inga skickade skrivelser 
 

6. Aktiviteter 
- Samverkansmöte Kungsbacka och Göteborgsregionen, Eva. 
Lena Nilsson tog initiativet till att starta denna samverkan. Mycket av det som händer 
i området påverkar båda regionerna. Är också bra för att kunna hjälpa varandra, tex 
med juridiska frågor. Första mötet kommer hållas den 4.2 
 
- Riks skogsnätverk 31/1 diskussion om svar på skogsutredningen. 
Hur kan vi bemöta den? 
Om skogsutredningen går igenom som den är så kommer Sverige inte kunna stå upp 
för de mål vi satt upp inom tex biologisk mångfald.  
 
- Riks bjuder in till digitalt möte 1/2 om rapport om vindkraft Kristina Östman. 
Länet kan delta med 1 pers. Eventuellt kan Anders delta. 
 
- Miljömålskonferens 5/2 LS 
Ninia och Anne-Sofie från Kungsbacka deltar. Ev ngn från Halmstadskretsen. 
 
 
Länsordförande konferens digital 27-28 /3, 2 deltagare/län. 
Anders deltar. Ev Kerstin. 
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-Coronaläget diskuterades. 
Länsstämma 25/4 i Knäred, Inbjudan kommer med Sveriges natur nr1 i 
februari/mars. 
Ev blir det digitalt. Då kan vi antagligen köra över Teams eftersom riks har avtal med 
dem. Anders o Tommy förbereder för digital stämma. Vi hoppas fortfarande på att 
det kan bli IRL (in real life). Blir det digitalt blir det Knäred 2022. 
 
- Stöd till kretsar för att hålla digitala årsmöten, riks har skickat ut brev till alla 
kretsordförande där de vill att länsförbund och regionala kanslier är med och stöttar. 
 
- Riksstämma blir digital i slutet av maj under ca 10 dagar. Nya motioner kan lämnas 
fram till 31/1. Några motioner från länet.  
 

7. Hallands Natur 2021, digital, tema: Klimatsmart mat, se separat bilaga 
Manusstopp framflyttat till 28.2. Redigeringstid fram till 14.3 
 

8. Info från regionalt kansli, nytt avtal, nya pengar. Planerar att förstärka med 50-100 % 
tjänst. Digitala föreläsningar om skog under vinter och vår. Läggs upp på Youtube. 
Samordning av remisser kommer ske om ”Åtgärdsprogram för havsmiljön” 30/4 och 
”Vattenförvaltning” 30/4 och även strandskyddsutredningen.  
 

9. Ansvarig för länets hemsida. Tommy tar på sig det. 
 

10. Motioner till riksstämma 
Gamla sen 2020 
Återbäring och projektmedel för att få lokal verksamhet. Ligger kvar. 
Nya 2021 
Nya stadgar för riksföreningen. Anders funderar en vända till. 
Regionala kanslier- resurser för nästa steg och starkare omställning. Alla är för. 
 

11. Info från kretsarna. Hanns inte med 
 

12. Rapporteter från deltagande i externa organisationer. Hanns inte med 
 

13. Fastigheter. Hanns inte med 
 

14. Ekonomi. Uppföljning av resultatet för 2020. Hanns inte med 
 

15. Nästa möte: 3.3.2021 kl 19-21 
 

16. Övrigt.  
 
Vi pennan Ninia Sverdrup 29.1.2021 


