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Protokoll för styrelsemöte med Hallands Naturskyddsförening, 14/4 2021 
Digitalt kl 19-20.30 
Närvaro: Stefan, Kerstin, Lars, Per och Anders 
 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom 
 

2. Anders valdes att föra protokoll 
 

3. Föregående protokoll från 3/3 genomlästes och godkändes 
 

4. Inkommen post 
Inbjudan till digital riksstämma 26 maj till 2 juni, ca 1-3 timmar per dag. Sker i VoteIT 
och Zoom. Anmälan öppen 9-30/4 – för ombud och alla andra som vill vara med. 
Inbjudan till föreläsning ”Hur nära havet skall man bo” 21/4 18.30 
Faunapassager väg 26, lokaliseringsutredning, Trafikverket. Anders skickar till ordf i 
Halland, som svarade på tidigare samråd. 
Sörmland bjuder in till föreläsningar om ” God politisk påverkan” tre olika tillfällen 
där hur MB kan användas, 12/4, 21/4 och 29/4 kl 18-21 i Zoom. Anders skickar ut till 
alla kretsar. 
 

5. Skickade skrivelser 
Brev till Länsstyrelsen ”Upphävanden av strandskydd i Hallands län” 2021-03-11 
Vi diskuterade även om vi skall vi lämna synpunkter på strandskyddsremissen, det 
finns verktygslåda och mallar att använda. Anders kontaktar Margareta Lindgren, 
Anders Olsson och Bo Hansson. 
Vi ansåg att ingen hade tid att ta tag i skogslagsremissen. 
 

6. Aktiviteter 
Artskyddsförordningen webbinarium Skogsnätverk Väst 25/3, här redovisades hur 
den nya EU-domen ökar skyddet och hur den kritiserar Länsstyrelsens artskydd. 
Länsordförande konferens digital 27-28 /3. Anders var med och beskriver att det är 
en konflikt mellan länsförbund och riksföreningen.  
Informationsmöte Halland för vatten med påverkan från vattenkraft, LS 13/4. Inga 
normala samråd hålls, LS håller i en samverkansprocess före ansökan från 
verksamhetsutövaren. Ont om tid och kort remisstid på 3 veckor. Skall vi jobba med 
detta så inriktar vi oss mot de mindre vattendragen. 
Enligt Per skriver Mia Svedäng på riks en inlaga om Vattenmyndighetens arbete. 
Skogsstyrelsens vattedrags vandring på Björkelund inställd och alla 
reservatsvandringar inställda i april. 
 

7. Länsstämma, handlingar är klara utom revision.  
Förslag till budget 2021-22 och övriga handlingar OK. 
Vi behöver två namn till valberedningen 2022, Anders Olovsson är kvar.  
Per eftersöker i Falkenberg, Anders kontaktar Rebecca Dahlsjö, Kungsbacka och 
Varbergskretsen. 
Digitala lösningar, Zoom-möte där Maja Rydberg ansvarar. Information till ombud? 
Tid för test av teknik 15 minuter före. 
Motion om gemensamt facebook konto kom in för sent men tas upp på övriga frågor.  
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8. Ginstpriset 2021, Ebba Werner och Frida Nettelbladt för sitt arbete med att ta fram 

broschyrerna om blomrika vägkanter. Diplom och pris 5000 kr var. 
Anders börjar med en motivering, som styrelsen får fylla på. Hur får vi de att delta på 
länsstämman? 
 

9. Val av ombud till riksstämman. Kretsar som inte utnyttjar alla sina ombudsplatser 
medar länsförbundet så att ev. andra kan fylla på. Hylte, Falkenberg o S. Halland har 
ett ombud var, Halmstad, Varberg och Kungsbacka har två ombud var. Anders valdes 
till Länsförbundets representant. 
 

10. Info från regionalt kansli. Planerar att förstärka med 100 % tjänst efter sommaren, 
40% mot Göteborgskretsens 12 000 medlemmar. Finansieras med ökat anslag från 
riks, stöd från Bohusläns länsförbund och Västra Götalandsregionen. 
 

11. Info från kretsarna, nästan ingen aktivitet, även trögt i vissa kretsar med 
styrelsearbete när man inte kan ha fysiska möten. 
 

12. Rapporteter från deltagande i externa organisationer. 
MEK-rådet har digitalt möte 4/6 kl 9.30-12 
Fylleåns vattenråd drar i gång andra året av inventering. Har protesterat mot 
skyddsjakt på skarv. Svarat på remiss från LVAB om dricksvattenuttag. 
 

13. Fastigheter  
Plantering på Björkelund av bok 300 plantor som vi får av LS. Komplettering med 100 
ek, planeras i maj.  Stefan har även efterfrågat andra träd till skogsbryn. Stefan har 
försökt få offerter på viltstängsel från 5 företag, ett svar som är svårt att värdera. 
 

14. Nästa möte, Tillsammans med ombud till riksstämman för att diskutera motioner 
förslagsvis torsdagen den 20/5. 
 

15. Övrigt.  
 

Alla kretsar som har en e-post krets@naturskyddsföreningen.se har tillgång till 
Windows 365 och hela officepatetet + Teams + 1TB lagringsplats i onedrive. 
Anders skickar den informationen till alla kretsar. 
TUR vattenråd, har haft årsmöte, mycket på gång tack vare ordf. Jan-Olof Andersson. 
Suseåns vattenråd är också aktiva. Falkenbergskretsen försöker få in en representant 
I Ätrans vattenråd. 
Hökhultsstugan skall nu rustas av LS. 
 
Hallands Natur är klar och finns på hemsidan 
 
 
Vid pennan 
Anders Tullander  


