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Protokoll för styrelsemöte med Hallands Naturskyddsförening, 19/1 2022 
Digitalt 19-20.30 via Zoom 
Närvarande: Stefan Andersson, Kerstin Seger, Anders Tullander, Lars Hellsborn, Eva Anani 
och Anders Dahl. 
 

1. Mötes öppnas och dagordningen gås igenom 
 

2. Val av mötessekreterare, Anders T antecknar och Stefan justerar  
 

3. Föregående protokoll 14/12 godkändes 
 

4. Inkommen post, inbjudan Miljömålskonferens 27/1, Anders T skall skicka ut. 
 

5. Skickade skrivelser, inga 
 

6. Aktiviteter, inga 
 

7. Hallands Natur 2022 
Genomgång av vad som kommit in och vad som behöver kompletteras med. 
Då Anders Wirdheim inte kunde närvara så får Kerstin kolla med honom vad som 
kommit in, och meddela övriga i styrelsen. Vid behov får vi i styrelsen ta kontakt och 
påminna ”våra” artikelförfattare. 
Skriva om kretsaktiviteter, Anders tar kontakt med Falkenberg, Kerstin kollar med 
Laholmsbuktens havsnätverk, Lars om vattendrag, Eva om Kungsbacka. 
 

8. Information från länsordförande möten 
Ledarutbildning, förslag på gång och start hösten 2022 
Föreningskunskap, riks har webinarier 
Stadgearbete riksförening 
Förslag från andra länsförbund att med de ökade medlen till regionkanslierna 
använda en del av pengarna för att skaffa juridisk hjälp. Styrelsen tyckte det var svårt 
hur detta skulle styras upp, men beslöt att det är värt att pröva. 
 

9. Ekonomi 
Konto på Granngården, Nils-Olof Petersson, Bengt Hylén och Stefan Andersson kan 
handla.  
Länsstämma 24/4 i Knäred, Bygdegård 1.000 kr, Kaffe o fralla 45 kr, Potatisgratäng 
med fläskytterfile 100 kr, Men det måste finnas vegetariskt och veganskt alternativ. 
Visning av kvarnen och fika tillkommer. Vi beslöt att kostnaderna var OK. 
 

10. Info från regionalt kansli.  
Vi hade möte i dag, fastställde budget för 2 st 100% tjänster. Bidrag från riks till1,5, 
resten sparade pengar. Alla suppleanter kommer bli kallade till mötena framöver. 
Bohuslän / havsnätverket vill jobba med att flytta trålningsgräns. Och kraftsamling 
bland kretsarna inför valet med frågor till kommunpolitiker. 
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11. Info från kretsarna 
Halmstad, program ½ år klart, Svarat på Halmstads framtidsplan. 
Kungsbacka, Kulturhuset Fyren har klimatmånad i mars. Kungsbackakretsen ska ha 
utställning på Fyrens bibliotek, veckorna 11, 12 och 13 tillsammans med FN-
föreningen och reningsverket. Eva kommer hjälpa till att leda en bokcirkel om en 
klimatroman. Kungsbackakretsen håller på att starta en grupp som ska arbeta med en 
politikerenkät inför valet. 
Laholm trögt med arbetet, ev skjuta fram årsmöte och ha det ute. Ta kontakt med 
utflyttad Halmstadsbo till styrelsen. 
Hylte trögt inget program ännu 
Varberg, flera aktiviteter och aktiv styrelse enligt Lars men ingen ordförande 
Falkenberg, Per kommer avgå, oklart med aktiviteter, Anders kollar med Lena 
Berglund. 
 

12. Rapporteter från deltagande i externa organisationer, inga 
 

13. Fastigheter  
Hallands Botaniska förening tillsammans med Björkelundsgruppen anlägger 
plantering med hotade arter. 
 

14. Förslag till namn till styrelse 
Igen diskuterade vi nya namn till styrelsen. Anders tar kontakt med Falkenberg och 
Valberedningen 
 

15. Nästa möte. 
16/2 kl 19.00-20.30 digitalt 
 

16. Övrigt.  
Per Jiborn med flera har gjort en skrivelse till riksföreningen att de måste reagera på 
Sveaskogs sätt att redovisa skyddad skog. Skall HNF skriva på? Anders måste ha era 
synpunkter före 31/1. Anders skickar ut skrivelsen till alla styrelsen. 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………. …………………………………………………….. 
Anders Tullander   Stefan Andersson 
 


