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Protokoll för styrelsemöte med Hallands Naturskyddsförening, 15/9 2021 
Digitalt 19-21 
 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom 
 

2. Val av mötessekreterare: Ninia Sverdrup  
 

3. Föregående protokoll från 14/4 godkändes. 
 

4. Utvärdering digital länsstämma 25/4 
Fungerade bra, men det är roligare med fysisk. På en fysisk stämma kan man locka 
med en aktivitet. På en digital stämma skulle man kunna ha en föreläsning. Vi hade 
lika många deltagare på den digitalt som vi brukar ha på de fysiska. 
24 april 2022 planerar vi för en fysisk stämma i Knäred.  

 
5. Inkommen post 

Samråd, OX2:s planerade havsvindverk Galatea-Galene, senast 21 /5, totalt 68-101 st 
turbiner max 340m, total årsproduktion 6000 GWh 
https://www.ox2.com/projects/galatea-galene/  
Samråd, Arise vindkraftsverk Sällebråten5 km V Lidhult max 260m, senast 30/6 
Utredning vindkraftspark i Skällstorp, Ullared (Tekniska verken, Linköping) 
Remiss om kommunalt VA i Lahoms kommun 
 

6. Skickade skrivelser 
Svar på strandskyddsremissen SOU 2020:78, inskickat till Miljödepartementet 30/4 
 

7. Aktiviteter 
- Riksstämma 26 maj till 2 juni, utvärdering 
Helt digital. Stefan, Kerstin, Eva och Anders var med. Anders Dahl fr 
Kungsbackakretsen var också med: ”Har aldrig upplevt något så odemokratiskt”. 
Rörigt, särskilt vid röstningen: kunde rösta på alla alternativ. Svårt om man är 
arbetstagare att kunna vara med eftersom det är mitt i veckan.  
Det var väldigt mycket att sätta sig in i så man kan inte hinna med. En del tekniska 
problem. Bara monolog från Rikskansliet. Fullständig avsaknad av diskussioner. 
Utskottsarbete funkade bättre, blev lite diskussion kring motionerna. Var kort tid att 
formulera nya vettiga yttranden, vilket gjorde att det blev upp till 10 nya yttranden 
istället för 4 nya jämkade yttranden. Svårt att man själv skulle skriva sitt yttrande när 
man aldrig gjort det själv. Borde haft någon från Riks som gjord det. Hoppas att nästa 
blir fysisk. 
 
- Skogsnätverk Väst anordnar guidade turer i alla län i Väst, tema Skog, förstå 

skillnaden mellan naturskog – plantage. Webbinarier i höst se Kanli Väst 
https://vast.naturskyddsforeningen.se  

5/9 Asige-Knobesholm med Anders o Martin Källström (inställt pga sjukdom) 
19/9 Dagsås med Lars Helsborn o Gert Andersson 

- Kretskonferens om ”Klimatet” 8-10/10 i Håverud, Dalsland. Fysisk. Anmälan innan 
24/9. Gärna att många kommer. Subventionera upp till 10 pers som åker med 
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1000kr/pers. Kostar 2500 kr. Länet betalar 1000 kr/deltagare. 2 kan åka. Upp till 
kretsen att betala resten.  
- Kattegatt Kustvattenråd i Kungsbacka. 15/10 
-  Länsordförandekonferens 23-24/10 i Örebro. Vad vill vi ta upp för frågor med riks? 
-  Våtmarker 27/10. Föreläsningar. Både fysiskt och digitalt. 
 

8. Hallands Natur 2022 
Idé på tema: Våtmarker och dammar (ex på skribenter Svedäng, John Strand, 
Skogsstyrelsen, Hans Bjuringer på Länsstyrelsen: att anlägga en damm) Forskning av 
Halmstad Högskola. 
Kan söka pengar från riks för att skicka ut den som tryckt. Anders söker. Vi gör en 
tryckt om vi får pengar. Kan sälja annonsplats i den för att få den att gå runt. 
 

9. Extra stöd från riks, 33 333 kr har utbetalts utan några krav. Skall vi använda dessa 
pengar till utbildningsinsatser för våra förtroendevalda? Inriktningen är stöd för ökad 
folkrörelse. Förslag finns och upplägg av utbildning görs av de länsförbund som 
deltar. Se separat mail 23/6 
Styrelsen tycker det är en bra idé. Är viktigt med allmänna föreningskunskaper, också 
hur just Naturskyddsföreningen fungerar. 
 

10. Arvodering av styrelse 
Diskussion om arvodering av styrelse är lämpligt. 
Styrelsen är tveksam till arvodering. 
 

11. Ekonomi 
Se uppdaterad verksamhetsplan och budget 21-22 
Ekonomin är i någorlunda balans igen. 

 
Info från regionalt kansli. Sebastian Thisted anställs på 100 % tjänst efter sommaren, 
Varav 40% mot Göteborgskretsen. Planeringsträff för regionala kanslier 17-18/9,  
 

12. Info från kretsarna 
- Laholm: Årsmöte 29.9 
         Överklagande av hotell i Melbystrand.  
         Nya Skottorp vill öka sin grisproduktion 
         Svea skog hänvisar till reservatsmark som skyddande skog 
         Nytt program som skickats ut. 
- Hamlstad: mycket aktiviteter framför allt på Björkelund.   
            Kolla jätteräkans utbredning i affärerna 
 Havsnätverket anordnar föreläsning om Halmstads klimatanpassning 20/10 
 
-  Kungsbacka: Överklagan av Getgård som ska ligga på naturmarker, Ölmanäs 4:24. 
                 Stallviken: Långabron för muddring trots dvärg ålgräs. Långabron får  
                inte muddra. 
                 Slåtter.  
- Varberg: Vid årsmöte i augusti valdes två nya unga aktiva kvinnor in. Ordf är 

vakant. 9 styrelsemedlemmar 
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 Himlådagen i samarbete med kommun och andra föreningar 6 olika         
stationer. Välbesökt. 
Politikervandring i Nedregården vid Träslöv. Uppmärksamma politikerna på ett 
område som är värt att bevara. 
Slåtter på 3 ställen.  
Svamputflykter 

 
- Hylte: Reservatsvandringar 
     Fysiskt årsmöte i september med 20 deltagare.  
      
- Falkenberg: ingen representant på mötet. 
 

13. Rapporteter från deltagande i externa organisationer 
-Viltförvaltningsdelegationen, 20/8. Fastställande av älgjakt, antal, tider och avgifter. 
-Fyllån. Inventering, 
 

14. Fastigheter  
Minitåg ut i Gullbrannareservatet, ingen info 
Avtal om bete i Steningeresevatet, skall förnyas 
Plantering och viltstängsel på Björkelund 
Övrig skötsel av Björkelund 
Sol-toalett och kompostering latrin på Björkelund 
Övriga fastigheter 
 

15. Nästa möte. 
Digitalt. Måndag 1.11 kl 19-21 
 

16. Övrigt. 
Val av ny sekreterare då Ninia flyttar. Väljs inför varje möte. 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Mötesordförande   Sekreterare 
Anders Tullander   Ninia Sverdrup 


