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Mötets öppnande 
Mötet öppnas 18:04 av Anders Tullander 
Platsen är online, Skype. 

Närvarande 
Anders Tullander, Kerstin Seger, Per Ranebo, Tommy 
Nilsson, Lars Hellsborn. Ninia Sverdrup och Stefan 
Andersson kom vid punkt 4. 

Mötesfunktionärer 
Anders Tullander valdes till Mötesordförande. 
Tommy Nilsson valdes till Mötessekreterare 

Föregående protokoll 
Beslut: Lades till handlingarna. 

Inkommen post 

Inbjudan till digital riksstämma 26 maj till 2 juni, ca 1-
3 timmar per dag. Sker i VoteIT och Zoom. 

Stöd till kretsar för att hålla digitala årsmöten från riks 
och regionalt Kansli 
Med en e-post kretsen@naturskyddsföreningen.se så 
får man tillgång till hela Officepaketet och Teams 

Förslag från enskild medlem att bilda ett 
strandskyddsnätverk i Länet. 
Beslut: Frågan ska föras vidare till kretsarna för att 
undersöka om det finns ett intresse. 

Förslag från Varberg om skrivelse till LS, protestera 
mot alla beslut om ”upphävande av strandskydd” som 
sker i Halland.  
Beslut: Vi stödjer skrivelsen. 

Inbjudan till Nationellt samrådsmöte för vatten med 
påverkan från vattenkraft, 18/3 
https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandels
er/2021-02-22-nationellt-samradsmote-1-for-vatten-
med-paverkan-fran-vattenkraft.html  

Skickade skrivelser 

Svar på samråd, Vindkraftspark Kattegatt Syd, 
Vattenfall 
Beslut: Vi skriver under riks svar, beslutet togs via mail. 

Svar på remiss gällande förslag om fiskereglering i 
marina skyddade områden i Västerhavet, HAV  
Beslut: Vi skriver under riks svar, beslutet togs via mail. 

Svar på remiss Åtgärdsprogram för ljunghed 2021-
2025 Halland, LS 
Beslut: Vi skriver under Margareta Lindgrens förslag till 
remissvar, beslutet togs via mail. 

Insändare i HP, 22/2 Vi behöver skydda mer skog, 
Tullander 
Sakligt inlägg i skogsdebatten som just nu sker i våra 
tidningar för att visa på vår ståndpunkt. 

Aktiviteter 

Samverkansmöte Kungsbacka och 
Göteborgsregionen, Eva Anani deltog 
Tas på nästa möte då Anani hade förhinder.  

Miljömålskonferens 5/2 LS 
Sverdrup deltog, måste lära oss prata som näringslivet 
med mätbara mål var särskilt intressant. 

Andersson meddelade att deltagare från kretsen 
upplevde att tekniken krånglade och att konferensen 
inte var så intressant som den kunde varit. 

Ny rapport om skogen diskuterades i webbinarium 
riks, 10/2 
Finns att se på Youtube, rekommenderas. 

Extra allt med Handla miljövänligt, riks, 17/3 

Länsordförande konferens digital 27-28 /3, 2 
deltagare/län 
Tullander skickar ut inbjudan till samtliga i styrelsen, 
önskvärt att någon utöver Tullander deltar. 

Riksstämma blir digital 26 maj till 2 juni 

Länsstämma 25/4 
Inbjudan var med i Sveriges Natur nr 1 2021. 
Beslut: Länsstämman blir digital. 
Beslut: Ginstpriset utses av länsförbundet. 
Budget, verksamhetsplan, verksamhetsberättelse och 
övriga möteshandlingar beslutas om på nästa möte. 

Information om hur det går till och att stämman blir 
digital skall in på hemsidan, Nilsson och Tullander 
ordnar. 

Hallands Natur 2021 
Är digital med temat klimatsmar mat, artiklar är till stor 
del färdiga några återstår, några har strukits då de inte 
relaterade till temat tillräckligt. 

Information från regionalt kansli 
Nytt avtal, nya pengar. Planerar att förstärka med 70-80 
% tjänst i minst 3 år. 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. Se nyhetsbrev. 
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Information från kretsarna 
Sparsamt med aktiviteter, de som genomförs sker 
enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Södra Halland  
Planerar årsmöte i augusti. 
Skickat och skriver på remisser/yttranden. 

Hylte 
Planerar årsmöte senare under våren. 

Halmstad 
Planerar att hålla årsmötet digitalt i mars. 
Skickat och skriver på ett antal remisser. 

Falkenberg 
Planerar årsmöte senare under våren. 
Representation i Ätrans Vattenråd. 

Varberg  
Planerar årsmöte i augusti. 

Kungsbacka 
Årsmöte om en vecka. 

Rapporter från deltagande i externa 
organisationer 

Styrgruppen vindbruk 
Ingen aktivitet. 

MEK-rådet 
Ingen aktivitet 

Viltförvaltningsdelegationen 
Möte där det framgick att det finns 15 individer 3 
familjegrupper lodjur. Det finns även 1 varg. 

Skogliga sektorsrådet 
Ingen aktivitet. 

Regional vattenförvaltning/kustvattenrådet 
Ingen aktivitet 

Fylleåns vattenråd 
Lona-bidragsansökan inskickad för musselinventering 
och fiske. 

Fastigheter 

Gullbrannareservatet 
Besiktning genomförd. 

Björkelund 
Hyggesfritt projektet pågår, offert på hägn.  
Holkfokus ornitologerna. Plantering ska göras, 
Vägkantsprojekt pågår. 

Steninge 
Inget hänt. 

Asigestugan 
Bollen passas till Falkenbergskretsen, Ranebo ska lyfta 
frågan. 

Björsåkra-Bölinge 
Gamla dåliga skyltar ska åtgärdas av Länsstyrelsen. 

Ekonomi 
Vårt aktieinnehav har pga Covid19 inte gett de 
förväntade utdelningarna vilket gör att resultatet för 
2020 blev sämre än väntat. Budgetförslag för 2021 och 
2022 presenterades och diskuterades men inget beslut 
togs. 

Nästa möte 
Beslut: 14 april 19-21, test zoom och voteit. 
Huvudsakligt fokus för mötet är att fastställa 
möteshandlingarna till vårt kommande årsmöte. 

Övriga frågor 
Vår hemsida är nu uppdaterad. 

Mötet avslutas 
Mötet avslutas 21:00. 
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