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Protokoll för styrelsemöte med Hallands Naturskyddsförening, 2022-02-16  

Digitalt 19-20:30 via Zoom  

Närvarande: Anders Tullander, Per Ranebo, Stefan Andersson, Eva Anani, Kerstin Seger, Anders Dahl, 
Lars Hellsborn 

1. Mötet öppnas och dagordning gås igenom. 

2. Val av mötessekreterare, Per Ranebo. 

3. Föregående protokoll 19/1 godkändes, läggs till handlingarna. 

4. Inkommande post:  
Riks bad att länsförbunden skulle föra vidare att kretsar kan nominera totalt 2 personer till riks 
stadgekommitté. Anders T, uppmanar att om det bara finns någon i kretsen som vill vara med, skicka 
in ett namn. Om någon är intresserad av att jobba med stadgar mer brett kan man höra av sig till Leif 
Lagerbrand, arbete 1 timme varje lördag.  

Ledarutbildning 2022: Länsförbunden har fått 33000 kr var till ledarutbildning, och det blir en 
pilotledarutbildning först. Om man vill vara med på ledarutbildning: anmäl snarast! Endast en person 
från länsförbunden i första vändan.  Riks har slutat med den tidigare utbildningen för 
förtroendevalda 

Inbjudan till länsordförandekonferens i Sthlm, två kan åka. Anders T åker, ev. Anders D också. 26-27 
mars, från 13,30 lördag till kl 15 på söndag. 

5. Ev. Insändare om överfiske. Anders T kan skriva på för länsförbund, kretsarna hör av sig till honom, 
om de vill stå med.  

6. Inga aktiviteter  

7. Hallands Natur 2022 – det har flutit på bra, 72 sidor, allt har kommit in. Lämnas till tryck på 
måndag. Extra ex ska erbjudas till högskolan, hushållningssällskapet och Försöksstationen Tidaholm. 
Anders T tar kontakt med dem, bifogar innehållsförteckning. Vi erbjuder det gratis.  

Stefan A: ev. även skicka till Länsstyrelsen, de arbetar med våtmarker, Stefan skickar också till 
Jönköping. Tidningen trycks vid Myrans tryckeri i Varberg, och den kommer att vara inplastad, annars 
blir det dyrare porto. Anders T tackar Kerstin och Stefan och Eva för deras arbete. 

8. Ekonomi: Uppgift om ekonomi lämnas senare. 

9. Länsstämma, Kerstin: Bygdegården i Knäred bokad till Länsstämma, fika vid Kvarnfallet, maten inte 
klar ännu. Ev. från restaurang Freden eller Coop Knäred. Anmälan fjorton dagar innan - deltagande 
till Anders T, kost till Kerstin. Ankomst 9:30, lunch, sedan utflykt till Prästafallet, sedan fika, sedan 
avslut. Ev. kan Margareta Lindgren guida. Stefan: man kan ha någon från Länsstyrelsen, guidning i 
naturreservat. Linnea Henriksson och ev. HG är ansvariga för sådant, Kerstin kontaktar Linnea. 

Diskussion om förslag på ginstpristagare. 

Verksamhetsberättelse: Anders T skriver.  

Valberedning: Per avgår. Anders T ska prata med valberedningen. Per ska tala med Lena Berglund, 
om någon representant till styrelsen från Falkenberg. Ordentlig genomgång om ekonomi vid nästa 
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möte. Lars H och Tommy har ett år kvar. Övriga är Stefan, Kerstin, Ninja och Per. Vi måste vara 5-7 i 
styrelsen för att kunna ta beslut. 

10. Info från regionalt kansli 

Anders T: Styrgruppsmöte för kansliet idag, två heltidsanställda. 

Föreläsningar om havsbaserade vindkraftverk, kretskonferens i höst 30 september till 2 oktober i 
Skara, tema mat och miljö. Miljövänliga veckan med fokus på ekologisk mat då. 

Praktisk hjälp: kontakta Sebastian om kretsar behöver hjälp med FB eller hemsida. 

11. Info från kretsarna 

Eva Anani: Kretsen har jobbat med valet. Falkenbergskretsen har överklagat Thomas Karlssons bygge 
vid Agerör. Varberg får ny ordförande, har ny hemsida, och har årsmöte sista mars. Drar igång 
skogsnätverk. Halmstad: Stefan var på gala i måndags – föreningen utsedda till Halmstads eldsjälar. 
Kerstin: kretsen jobbar på med sitt program, årsmöte i april. Prövningstillstånd angående hotellbygge 
i Mellbystrand. Hyltebruk: årsmöte 4 april. Kungsbacka digitalt årsmöte 10 mars. 

12 Rapporter   

Stefan: styrelsemöte i Fylleåns vattenråd, om olika projekt om flodpärlmusslor, DNA-analyser i 
Fylleån m.m. 

13 Fastigheter  

Ledning i Gullbranna, det är nyckelbiotop, Stefan tipsar dem om det. 

Vägunderhåll, fråga från Sanna Nilsson om grannfastighet som gränsar till vår fastighet, vem ska 
underhålla vägen – ska länsstyrelsen bekosta? Servitut? Stefan frågar sin kollega om det. 

Anders T ska avbeställa latrintömning på Björkelund. Annars inget nytt om fastigheterna. 

14 Förslag till namn till styrelsen.  

Bo Hansson är ett namn, fler namn? Anders T tar kontakt med Tommy.  

15 Nästa möte 

Nästa möte blir ca en månad innan länsstämma. Handlingar om verksamhetsberättelse och ekonomi 
skickas till Eva A, hon missar mötet. Nästa möte blir måndagen den 28 mars, digitalt möte, 19-20:30. 

Anders T skickar ut uppgift om antalet medlemmar till Eva A. 

16 Övrigt 

Diskussion om ordförande till Länsstämman. 

 

 

………………………………………………………….                                      ……………………………………………………..  

Mötessekreterare Per Ranebo  Ordförande Anders Tullander 


