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Protokoll för styrelsemöte med Hallands Naturskyddsförening, 1/11 2021 
Digitalt 19-21 
Närvaro; Eva, Kerstin, Stefan o Anders 
 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom 
 

2. Anders väljs som mötessekreterare och Kerstin som justerare  
 

3. Föregående protokoll 15/9  godkänns 
 

4. Inkommen post 
Arkiv Halland bjuder in till årsmöte. Vi betalar 3000 kr för 6 st kretsar. Så alla kretsar 
kan lämna in viktiga föreningsdokument till arkivet. 
Lokalt ledd utveckling i Halland 2023-27, här hänvisas till att vi deltagit i 
framtagningen men vi vet inte vem/vilka. Anders tar kontakt med Falkenberg och 
Varberg och sen LLUH. 
 

5. Skickade skrivelser 
Projektansökan om stöd (45.000kr) för porto för Hallands Natur 2022. 
Projektansökan till Skogsnätverk Väst, webinarier vinter /vår 2022 
 

6. Aktiviteter 
Kretskonferens om ”Klimatet” 8-10/10 i Håverud, Dalsland. 7 deltagare från Halland. 
Trevligt och välplanerat program, biltransporter, skogsdikning, skog och energi. 
Länsordförandekonferens 23-24/10 i Örebro. Anders deltog. Många trevliga samtal 
men riks vill inte diskutera de verkliga problemen med riksstämman trots att en 
utvärdering stod i programmet.  
Skogsnätverk Väst webinarier under hösten. 
https://vast.naturskyddsforeningen.se/category/aktuellt  
Riks anordnar utbildning för kassörer 20/11 och utbildning för att nå ut i lokal media 
1/12. 
 

7. Hallands Natur 2022 
Anders Wirdheim tillfrågas som redaktör. 
Tema; Våtmarker och dammar 
Förslag på artiklar och författare / ansvarig i styrelsen 
Peter Erensvärd / Mia Svedäng riks, / Eva 
John Strand / Anders 
Aktuell forskning Högskolan / Anders 
Våtmarkscentrum / Anders 
Grodor och salamandrar ? 
Peter Feuerbach, historisk tillbakablick av våtmarksprojekt / Anders 
Lasse Ohlsson??? 
Skogsstyrelsen / Stefan 
Hans Bjuringer på Länsstyrelsen: (LOVA / LONA)  / Stefan. 
Skottorps dammen och Trönninge ängar Anders Wirdheim / Anders 
Trollsländor Göran Salen forskare Högskolan Halmstad / Stefan 
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Dammar på Björkelund, Ebba / Stefan 
Hökafältet ny våtmark, Sandlife, Länsstyrelsen / Kerstin 
Klas Andren Göteborgs Universitet / Eva 
Översvämning / rädda? 
Landskapets hydrologi, Stockholms universitet 
Våtmarksängar? 
 
Förslag önskas från Per, Tommy och Lars 
Kerstin är kontaktperson i styrelsen för artikelförfattare. 
Manusstopp 31/1 2022 men förslag och idéer så fort som möjligt 
 
Vi diskuterade om vi skall sälja annonser men ingen ville ta på sig det arbetet. Vi 
bifoga inbetalningskort och ber om gåvor. Detta har fungerat framgångsrikt i 
Skaraborg. 
Om vi inte får sökta bidrag från riks för porto måste nytt beslut tas. Om vi inte skickar 
ut tidningen måste vi boka utskick med Sveriges Natur för kallelse till årsmöte. 
 
 

8. Ekonomi 
Vi har nu konto hos Swedol AB, reservdelar till vattenpump inköpta. 
Återbäring har inkommit på kontot. 
Ersättning till kretsar skall betalas ut för deltagande på kretskonferensen, 1000 kr per 
deltagare Kerstin, Lena, Isak, Lena, Kjell, Eva och Anders. 
Anders har sålt en del av våra fonder i AH Lindholms donation, köpte 800 aktier i 
Älvsborgsvind men de har hamnat på Anders privata konto. 
 

9. Info från regionalt kansli.  
Viss oro på kansliet då arbetsgivare (S Älvsborg) och personal inte riktigt är överens. 
Diskussion inom styrgruppen om att ändra så att arbetsledningen tas över av annan 
person. 
 

10. Info från kretsarna 
S Halland; Årsmöte, med omval av styrelse. Miljövänliga veckan , besök i tygaffär lära 
återbruka och lappa och laga. 
Hylte; Årsmöte med omval av styrelse. 
Halmstad; Miljövänliga veckan på Biblioteket, laga gamla kläder 20 pers. Inventerat 
jätteräkor i butiker, rapport kommer. Vattendragsvandring Suseån,. Klimataktion 
sista fredagen varje månad kl 15. 
Laholmsbuktens havsnätverk, webinarium om att klimatsäkra Halmstad. 
Klimatnätverk Södra Halland, med Isabelle Clarén och Bo Hansson NF Halmstad 
tillsammans med Fridays for Future, Klimat Laholm, Klimataktion Halland, 
Klimatstudenterna Halmstad, FN-föreningen Laholm och Fältbiologerna Halmstad. 
 
 

11. Rapporteter från deltagande i externa organisationer 
Kattegatt kustvattenråd 15/10 i Bua om yrkes och sportfiske. En viktig fråga är hur 
stör vindkraftsparker till havs fisket. 
Fylleåns vattenråd, inventering om fisk klar och rapport kommer. 
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12. Fastigheter  

Avtal om bete i Steningereservatet, påskrivet av Anders. 
Plantering och viltstängsel på Björkelund. Stefan har inte fått någon entreprenör att 
ta på sig det lilla jobbet. Vi får inrikta oss på att behandla plantor mot betesskador.  
Till våren planteras 300 bokplantor, vilka vi får av LS. (lokal proveniens) 
Bokplantor från 2020 var dåliga och alla är döda. EK från LS 2021 bra, och bra tillväxt. 
Björk och tallplantor kommer bra på de ljusare platserna. 
Övrig skötsel av Björkelund, Anders ber Nils -Olof köpa in en latrinkompost. 
Krister Larsson har inventerat banvallen, för diskussion med Halmstad kommun om 
skötsel. 
Intrångsersättning 402 kr för kabel på samfälligheten Skärkered S:5 (vår del 3/25) 
Övriga fastigheter 
Bölinge-Björsåkra, protokoll från vägsamfällighet, bra. Nu bättre fart på åtgärder, bra 
kontakt med reservatsförvaltare på LS. 
Råmebo, röjningsåtgärder utfört runt bokarna. 
 
 

13. Nästa möte. Tisdagen den 14 december, Skogsstyrelsen Halmstad kl 18-21 
Eva får vara med på distans 
 

14. Övrigt.  
 
 
 

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Anders Tullander   Kerstin Seger 


