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§1  Länsstämman öppnas 

§2  Val av ordförande till stämman 

§3  Anmälan av styrelsens val av sekreterare till stämman 

§4  Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 

§5  Upprop och fastställande av röstlängd, presentation av deltagare 

§6  Fråga om stämman blivit behörigen utlyst 

§7  Styrelsens verksamhetsberättelse 

§8  Revisorernas berättelse 

§9  Fastställande av resultat och balansräkningar 

§10  Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 

§11  Fastställande av verksamhets plan för 2022-23 

 Hallands Natur, digital 2023? 
 Förvaltning av våra donationer 
 Budget för 2022-23 

§12  Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa 

§13  Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen 

§14  Val av övriga styrelseledamöter 

 

§15  Eventuella fyllnadsval 

§16  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 

 

§17  Val av valberedning 

 

§18  Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning, riksstämmoår.  

 Information om rikskonferensen 14-15 maj i Mora. 

 

§19  Ärenden som väckts av styrelsen 
 

§20  Ärenden som väckts genom motion 
  

§21  Nästa års länsstämma 

§22  Ginstpriset 

§23  Övriga frågor 

§24  Stämmans avslutande 
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Framtiden för Hallands Natur 
Våran medlemstidning har getts ut årligen sedan 1936, det är den ända försändelse som alla våra ca 4200 
fullbetalandemedlemmar i Halland får från Länsförbundet. En fin tradition men väldigt dyr. 
 
Tidningen kostade år 2020 ca 100.000 kr  
Tryck, med limning och adressering 42.000 kr 
Portot 43.000 kr, 
Redaktör 15.000 kr 
Det vi vet nu är papper har blivit dyrare och portot mycket dyrare. 
 
Under några års tid sålde vi annonser till företag som hade grön profil och som ville stötta oss. 
Detta förutsätter att några medlemmar vill hjälpa till. 
I år provar vi med att läsarna kan lämna frivilliga gåvor. Vi sökte även projektbidrag från riks för 
portokostnaderna men fick avslag. (måste vara ett projekt) 
 
Alternativet att som 2021 ge ut tidningen bara digitalt gav väldigt lågt läsande, vi syntes inte, vi hade inget 
att dela ut till nya medlemmar eller besökare på våra aktiviteter. Det är också svårt att motivera vår 
duktiga författare att skriva om vi inte kan få ut tidningen. 
 
Då våran återbäring endast är 57.000 kr så räcker det inte. Vi har kostnader på ca 40.000 kr som inte skall 
bekostas av våra donationer. Vi behöver alltså ca 80.000 kr i extra intäkter från annonsörer eller som 
bidrag från någon fond eller kanske Region Halland.  
Man kan även tänka sig att göra ett temanummer om någon profilfråga för Naturskyddsföreningen och 
söka projektpengar från riks men det är väldigt osäkert om man får bidrag. 
 
Hur gör vi 2023 och åren framåt? 

a) Ingen tidning, vi måste få ut kallelse till stämman på annat sätt. Får ca 10.000 kr per år att göra 
annat för. 

b) Digital tidning, vi måste få ut kallelse till stämman på annat sätt. Behöver ca 5.000 kr i bidrag. 
c) Tryckt tidning, varje år, kräver bidrag eller annonser på ca 80.000 kr per år. 
d) Tryckt tidning, vart annat år, kräver bidrag eller annonser på ca 60.000 kr, det år den trycks. 

 
2034 firar länsförbundet 90 år, hur skall vi fira det? 
 
Styrelsen genom Anders Tullander 


