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Mötesprotokoll till styrelsemöte med Hallands NSF 3/12 2020 
 
Deltar: Stefan Andersson, Tommy Nilsson, Per Ranebo, Kerstin Seger, Eva Anani, Lars 
Hellsborn, Ninia Sverdrup och Anders Tullander 
 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom 
 

2. Val av mötessekreterare Ninia. 
 

3. Föregående protokoll 29/10 godkändes 
 

4. Inkommen post 
Samråd, Ekodukt över Rv26. Halmstadskretsen svarar.  
Remiss på skötselplan Söderängarna, Halmstad, LS.  Halmstad inga invändningar. 
Samrådsgrupp naturvård, 17/12 kl 13-15.45, digital LS. Anders och Eva anmälda 
Miljömålskonferens 5/2 LS, datum för kännedom. 
Skyddsvärd natur i Halland, elever på högskolan Halland önskar förslag på område 
som behöver skydd. Vi får fundera på det 
Postkod stiftelsen, pengar att söka för miljöprojekt. Kort ansökningstid, är nu redan 
för sent. Till nästa höst kan vi vara beredda. Större projekt, 100 000 kr eller mer. 
Kungsbacka sökte för ringmärkning av fåglar med skolklasser som är med.  
Representant för Skogsstyrelsens sektorsråd Syd. Gert Andersson i Varberg är 
föreslaget från oss.  
Strandskyddsärende, Oleträ Fjärås, diskuterades 
Etablering av Materialåtervinning, Sydsten/Forsberget, Kungsbacka Är stoppad. NSF 
engagerade sig emot och var omnämnd i media. 
För kännedom: Bildats ett biotopskydd på Sibbelbo 1:2 i Varberg. Naturskog 
Fossilfri kampanj. I AP-fonden. Ninia undersöker hur realistiskt det är och om vi vill 
stötta det. Återkommer via mail. 
 

5. Skickade skrivelser Inga 
 

6. Aktiviteter 
Rapport från Ståndortsanpassat skogsbruk, LS 2/10.  Ingen var där. 
Hela Sverige ställer om, Skogsföreläsning digital i 23/11 fler föreläsningar kommer.  
Rapport från Länsordförande konferens 14-15/11, om förtroende och mer stöd. 
Riksstyrelsen är sura för att Länsordföranden klagar på att Riks inte gör det de ska. 
Blir lite mer pengar till kretsarna. Kansliet får sin tjänst ökad från 75% till 100 %. Mer 
pengar till projektpengar att söka. 
Riksstämma prel 7-9 maj. 
 

7. Hallands Natur 2021, digital 
Redaktör: Anders Wirdheim 
Tema: Klimatsmart mat, förslag till vinklingar som nämndes.  
Hållbart, Turistnäring, Matsvinn, Skolmat, Hälsa, Närodlat, Småskaligt, märkning, 
Recept, RIC, WWF, …. 
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Hitta folk som kan skriva. Kom in med förlag på artikelidéer och förslag på författare 
fram till 11/12 så får vi ett första förslag på innehåll.  
Dead line för manus till tidningen: 14 feb 2021. (eller senare? Är möjligt). Då vi också 
beslutade att skicka ut inbjudan till riksstämman med Sveriges Natur. Anders tar de 
kontakterna. 
Länsstämman. 25 april 2021. I Knäred. Om det blir digitalt eller IRL får vi se när det 
närmar sig. Vi hänvisar till hemsidan. Kerstin gör ett förslag till program för 
länsstämma + bild. 
e-postadresser behöver uppdateras och fyllas på ute i kretsarna 
 

8. Info från regionalt kansli, nytt avtal, nya pengar. 
Digitala föreläsningar om skog och mat under vinter och vår. Läggs upp på Youtube. 
 

9. Info från kretsarna 
Halmstad: Havsnätverket Laholmsbukten är aktiva. Hade föreläsning med Johanna 

Fox från riks om marina skydd. Styrelsen har varit på Björkelund. Många 
planärenden som de skall yttra sig över. 

Falkenberg, en del yttranden annars lugnt. 
Varberg: Naturvårdsrådet på kommunen hade föreläsning om tätortens inventerade 

ängsmarker. 
Kungsbacka: stoppat Sydstens etablering på Forsberget. Skrivelse ang Klovsten. 

Genomfört aktivitet i samband med Circular Monday (listat verksamheter i Kbacka 
som arbetar cirkulärt, som en början på ”Smarta kartan” samt tryckt upp affischer 
och skrivit insändare och kontaktat media om cirkulär ekonomi.) 

Hylte, bara reservatsvandringar genomförda i höst 
 

10. Rapporteter från deltagande i externa organisationer 
Lars rapporterar från Skoglig sektorsrådet. Bl.a. inga pengar till reservatsskötsel och 
biotopskydd under 2021. 
 

11. Fastigheter  
 

12. Ekonomi. Uppföljning av resultatet för 2020. 
VI följer planerna. Dags att lämna in reseräkningar. 
 

13. Nästa möte 
Torsdag 28 jan kl 19  
 

14. Övrigt.  
 

 
 


