
 
 
Protokoll för Länsstämman den 25 april 2021, digitalt kl. 10-12. 
 
§1 Länsstämman öppnas  
§2 Val av ordförande till stämman Anders Tullander 
§3 Anmälan av styrelsens val av sekreterare till stämman Ninia Sverdrup 
§4 Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet  
 Kristin Lundquist och Alexander Schäpers. 
§5 Upprop och fastställande av röstlängd, presentation av 24 deltagare  
 (se bifogad deltagarlista) 
§6 Fråga om stämman blivit behörigen utlyst besvarades med JA 
 (infoblad med Sveriges Natur i februari och på hemsidan) 
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse gicks igenom, godkändes och lades till 

handlingarna 
§8 Revisorernas berättelse lästes upp och lades till handlingarna 
§9 Resultat- och balansräkningen för verksamhetsåret 2020 redovisades, godkändes 

och lades till handlingarna 
§10 Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning besvarades med JA 
§11 Fastställande av verksamhetsplan för 2021–22 Förvaltning av våra donationer 

Budget för 2021–22 
 Frågor som diskuterades: 

- Öka medlemsantalet för att få in mer pengar. Riks försöker öka under 
värvarkampanjer, med lyckat resultat. Men sen måste varje krets jobba med att få 
de aktiva och stanna. 

- Holkinventeringar på Björkelund; hur kan vi lagra resultat från 300 holkar? I 
föreningsarkivet kan vi lagra i pappersform. Karl-Olof Olssons donationsfond 
kan ge bidrag från 2022 till uppsättning av holkar och/eller forskning om fåglars 
häckning.  

- Kan vi ha ett årligt tema för länet, att jobba för t.ex. hållbarhet, där kretsarna 
samverkar? Maja Rydberg kan vara behjälplig med organisation. 

- Ebba Werner lyfter att “Blomrika Vägkanter” kommer bli en riksaktivitet 2022–25. 
Vore fint om länet kan göra något extra i Halland. 

- Hur kan man komma till naturreservaten med kommunala medel? Är en fråga länet 
borde driva. 

- Länsförbundet arbetar för att vi skapar förutsättningar för att samordna vissa 
sakfrågor över länet. 
 



Stämman beslutade att anta verksamhetsplanen och att ge styrelsen i uppdrag att se 
över möjligheterna att jobba mer tillsammans mellan kretsarna. 

 
§12 Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa. Antal kvarstår som 

tidigare  
§13 Till ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen omvaldes på ett år 

Anders Tullander 
§14 Till styrelseledamöter på två år omvaldes Lars Hellsborn och Tommy Nilsson.  

Kvar i styrelsen valda på två år 2020 är Stefan Andersson, Kerstin Seger, Eva 
Anani, Per Ranebo och Ninia Sverdrup. 

§15 Inga fyllnadsval  
§16 Till revisorer på ett år omvaldes Eva Erlingsson och Mikael Hansson och som 

revisorssuppleanter omvaldes på ett år Sören Kabell och Isak Domeij Hilliges.  
§17 Till valberedning valdes Anders Olovsson, sammankallande, Rebecka Dahlsjö och 

Lena Berglund 
§18 Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning (gjordes 2020) 
§19 Ärenden som väckts av styrelsen Inga 
§20 Ärenden som väckts genom motion Inga 
§21 2022 års länsstämma anordnas av Södra Halland  
 
§22   Ginstpriset 2021 tilldelas Ebba Werner och Frida Nettelbladt för Blomrika 
vägkanter. Pristagarna tilldelas diplom, blommor och 5000 kr var i prispengar. 
Blomrika vägkanter startade för 4 år sedan, en fin broschyr togs fram och efter hårt 
arbete av Ebba med många möten har det nu blivit ett stort nationellt projekt på fyra år 
mellan 2022–25 som beviljats 14,1 miljoner av Postkodlotteriet. 
 
§23 Övriga frågor 
 
 - Frågan om en gemensam Facebookgrupp för länet tas upp samt om det ska vara en 
intern grupp eller en öppen sida. Det verkar finnas intresse för både och. På en öppen 
sida krävs att nytt material läggs upp 1–2 gånger i veckan. Det behöver inte bara vara 
egna aktiviteter, man kan även dela en allmän nyhet. 
 
- Hallands Natur; hur ska medlemmar få reda på att den finns upplagd digitalt på vår 
hemsida? https://halland-lan.naturskyddsforeningen.se  
  
- Strandskyddsremissen. Ska kretsarna yttra sig? Södra Halland och Kungsbacka har 
bidragit till förslag som Anders Tullander sammanställer. 
 
- Ebba Werner berättar om projektet Blomrika vägkanter. Föreslår att hemsidan kanske 
kan ha en egen sida för Blomrika vägkanter med bilder och information. 



 
- Torsdag 20 maj samlas de som ska delta på Riksstämman för att diskutera inkomna 
motioner och propositioner. 
 
§24 Stämmans avslutas 

Ordförande tackar alla som deltagit och lovar att ombesörja att pristagarna får 
blommor och diplom. 
 
 
 

…………………………………………. . ……………………………………………. 
Mötesordförande Anders Tullander  Mötessekreterare Ninia Sverdrup 
 
 
…………………………………………… ……………………………………………. 
Justerare Kristin Lundquist     Justerare Alexander Schäpers 
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Kungsbacka 
Anders Dahl dahl.anders@gmail.com 
Alexander Schäpers schapers.alex@gmail.com 
Ninia Sverdrup ninia@sverdrup.se 
Eva Anani eva.anani@ordbilder.se 
 
Varberg 
Anders Olsson andersolssonvbg@hotmail.com  
Lars Hellsborn lars.hellsborn@hotmail.com  
 
Falkenberg 
Lena Engström, lenae33@gmail.com  
Lena Berglund lena07berglund@gmail.com  
Hans-Örjan Nohrstedt honohrstedt@hotmail.com  
 
Halmstad 
Stefan Anderson stefan.a.bird@gmail.com 
Bo Hansson  bo.t.hansson@netatonce.net 
Erica Elmgren  ericaelmgren@hotmail.com  
Ebba Werner  wwwerner@telia.com  
Kristin Lundquist kristin.lundquist@hotmail.com  
Anders Olovsson andeolov@gmail.com  
Frida Nettelbladt frida.nettelbladt@gmail.com  
 
Södra Halland 
Lena Angviken  lena.angviken@telia.com  
Kerstin Seger kerstin.seger@edu.laholm.se  
Margareta Lindgren margareta.flammabygget@outlook.com  
 
Hylte 
Eva Svensson till_evsv@outlook.com  
Nicklas Larsson nicklas.gbg@gmail.com  
Anders Tullander anders@tullander.se  
 
Övriga 
Maja Rydberg, verksamhetsutvecklare regionalt kansli Väst 
maja.ryberg@naturskyddsforeningen.se  
Gudrun Hubendick, vår kontaktperson i riksstyrelsen 
gudrunhubendick@hotmail.com  


