Styrelsemöte 210215 Digitalt i Zoom
Närvarande:
Anna Dahlgren, Ann Jornéus Tenfält, Cajsa Fransson, Karin Ring, Eva Lennartsson,
Ann Andersson och Karolina Nilsson

Dagordning:
1. Mötet öppnas
2. Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte 210118
a. Att hålla ordning på aktiva medlemmar - Ann har uppdaterat till 210204
b. Folder som “reklam” för föreningen - Karolina har börjat jobba med den i
Indesign och att använda tryckeriet på Högskolan går bra. 3,50 kr per
broschyr.
c. Digital tipsrunda - det är Cajsa och Karin som tar de konkreta förslagen
vidare till Tomas Tillberg. Mål: att ha öppen till påsk, kring Steninge
kyrkby, historiskt tema, ca 2 km lång
d. Tavaha-container: Linn har en paus när det gäller Tavaha-container i
Steninge
3. Samråd ny VA-plan Halmstad: Anna har kommenterat förslaget och tryckt på
hur viktig VAplanen är för Steninge. Vårt yttrande är inskickat till det
kommunala samrådet för Vatten och V-plan och är publicerad på
Miljöföreningens hemsida.
4. Utbyggnad Busör Reningsverk - Beslut i laga kraft: Föreningen yttrade sig
2019 i frågan.
5. Eldplats i Steninge: Styrelsen diskuterar förslaget om grillplats vid stranden
och skjuter fram frågan till Årsmötet. Vi bör även undersöka förutsättningar för
kommunens ansvar för en grillplats.
6. Huvudämne. Planering av 2021
a. Aktiviteter 2021
 Strandstädning: 1 maj kl.10 vid Göstas Parkering.
 Steningedagen: Vi vill gärna anordna Dagen, men tveksamt vad
pandemin tillåter då. Styrelsen kan vara huvudman, men det krävs
frivilliga krafter. Styrelsen väljer att avvakta utvecklingen.
 Midsommar: Vi avvaktar med planering tills vidare.
b. Vårbrev: Brevet skall skickas före påsk.

c. Årsmöte Tisdagen den 10 augusti 2021 kl.19. Platsen midsommarängen
alt. sockenstugan.
d. Föredrag/Vandringar mm
 Bredd i utbud?
 Färdiga förslag:
o Workshop Vattenhushållning - LBVA
o Kriskommunikatör Marcus Johansson
o Vandring - Mattsson
o Invasiva växter och biologisk mångfald. Årsmötet?
 Nya förslag:
o Att träna djur med positiv förstärkning - Karolina Einarsdotter

7. Övrigt
8. Nästa möte 21 mars kl 10-12 och frukostmat medtages. Vädret avgör plats.
9. Mötet avslutas

Vid pennan:
Anna Dahlgren och Ann Jornéus Tenfält

