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____________________________ ___________________________ ___________________________ 
Anders Tullander Tommy Nilsson Ninia Svedrup 

Mötets öppnande 
Mötet öppnas kl20:00 av Anders Tullander. 
Platsen är Skype, online. 

Närvarande 
Eva Anani, Stefan Andersson, Tommy Nilsson, Per 
Ranebo, Kerstin Seger, Ninia Svedrup och Anders 
Tullander var närvarande online. 

Mötesfunktionärer 
Anders Tullander valdes till Mötesordförande. 
Tommy Nilsson valdes till Mötessekreterare. 
Ninia Svedrup valdes att justera protokollet. 

Uppföljning av Länsstämman 
Blev lyckad, bra arbete av kretsen med intressanta 
aktiviteter i samband med mötet. 

Södra Halland har börjat planera nästa länsstämma i 
Knäred prel. 25/4 alternativt 18/4. 

Konstituerande av styrelse 
Tommy Nilsson valdes att fortsätta som Skattmästare. 
Kerstin Seger valdes till Vice Ordförande. 
Ninia Svedrup valdes till Sekreterare. 

Stefan Andersson valdes att fortsätta som 
fastighetsansvarig. 
Per Ranebo valdes som utbildningssamordnare. 

Firmatecknare 
Firmatecknare är ordf. Anders Tullander ( ) 
och Tommy Nilsson ( ) var och en för sig.  

Hans Svensson hanterar föreningens bokföring och 
sköter betalningar online efter godkännande från 
firmatecknarna. 

Representation i andra organisationer 
En genomgång av grupperna/råden/delegationerna 
gjordes: 

• Viltförvaltningsdelegationen 
• Skogliga sektorsrådet 
• Regional vattenförvaltning/kustvattenrådet 
• Fylleåns vattenråd 
• Styrgrupp för regionalt kansli 

Det beslutades att inte tillsätta nya representanter 
förrän grupperna nedan kallar till nästa möte: 

• Styrgruppen vindbruk 
• MEK-rådet 

Inkommen post 
Folkrörelsernas arkiv ombildas till Hallands arkiv. 
Dags att söka LONA bidrag före 1/12. 

Skickade skrivelser 
Inga. 

Aktiviteter 
• Rapport från Ståndortsanpassat skogsbruk, LS 

2/10, Lars (tas på nästa möte) 
• Kretskonferens tema klimat, 10-11/10 Dals Ed. 

Inställd. 
• Hela Sverige ställer om, Skogsföreläsning digital i 

nov. 
• Länsförbundsordförandekonferens 14-15/11 

Anders deltar, avtal för regionala kanslier och 
riksstämma kommer tas upp. 

Hallands Natur 
Tema för nästa nummer diskuterades, inget beslut 
fattades. Förslag: Klimat, klimatsmart mat/lokal mat, 
Våtmarker. 

Redaktör föreslås fortsätta vara Anders Wirdheim. 
Anders T tar kontakt. 

Info från regionalt kansli 
Inget nytt avtal med riks är klart, nuvarande upphör 
31/12. Digitala föreläsningar är på gång. 

Info från kretsarna 
Punkten ströks. 

Rapporteter från deltagande i externa 
organisationer 
Punkten ströks. 

Fastigheter 
På Björkelund har tallplantor behandlats mot 
betesskador. Viltstängsel ska sättas upp för att skydda 
de nya plantorna. 

Ekonomi 
Punkten ströks. 

Nästa möte 
Beslut: 3:e december klockan 19:00 via Skype, online. 
Huvudsakligt fokus för mötet är Hallands Natur. Mötet 
beräknas ta ungefär 90 minuter. 

Mötet avslutas 
Mötet avslutas 21:31. 
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