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Tid:  Torsdagen den 30 augusti 2012 
 

Plats:  I bostaden hos Pia Prestel   
 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

                        Kennert Täck 

  Pia Prestel 

  Göran Wahlström, tjänstgörande ersättare för R. Blomqvist 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Solbrith Hellman, ersättare 

   

   

   

§ 12136 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. Se även § 12137 nedan 

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för 

  

 § 12137 - Nya ledamöter, Kennert Täck och Göran Wahlström, hälsas välkomna till 

                 styrelsen. 

 § 12138 - Ordföranden har ordet. Orientering om aktuella ärenden - en tillbakablick 

                 såväl som blicken riktad in i framtiden. 

 § 12161 – Inkommer förfrågan från Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

                 angående slamsugningsaggregat till Truxorn. 

 § 12164 – Inkommer förfrågan från Havsmiljöinstitutet om mailadresser till personer 

                 aktiva i Vattenrådet. 

 § 12165 – Artikel ”Östersjön i våra hjärtan” ur WWF EKO, nr 3 2012.  

 

 

- Föregående styrelseprotokoll från den 23 maj 2012 §§ 12101-12124 

godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

- Föregående styrelseprotokoll från den 16 juni 2012 §§ 12125-12130 

godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

- Föregående styrelseprotokoll från den 25 juni 2012 §§ 12131-12133 

godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

- Föregående styrelseprotokoll från den 1 augusti 2012 §§ 12134-12135 

godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 
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 Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 12137- 12156  

 

§ 12137 – Nya ledamöter hälsas välkomna till styrelsen. 

§ 12138 – Ordföranden har ordet. Orientering om aktuella ärenden – en 

                 tillbakablick såväl som blicken riktad in i framtiden. 

§ 12139 - Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och 

                                  resultat. 

§ 12140 - Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

§ 12141 - Vattensamling 2012 i Torsås. 

§ 12142 - Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsås 

                                      kommun. 

§ 12143 - Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp. 

§ 12144 - Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med 

                                      förfrågan om hjälp med vassklippning mm. 

§ 12145 - PR-material – beställning av T-shirts. 

§ 12146 – Rättelse av namn på medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp. 

§ 12147 – Kvittens av handlingar 

§ 12148 – Minnesanteckningar från Kustmiljökonferenser. 

§ 12149 – Deltagande i Världsarvsvecka på södra Öland den 4 augusti 2012. 

§ 12150 – Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet som referensgrupp 

                                      för Torsås kommuns Va-planprocess. 

§ 12151 – Vasslåtter 2012. 

§ 12152 – Översättning av hemsidans informationstexter till tyska. 

§ 12153 – Verksamhetsplan för perioden 201206–201305. 

§ 12154 – Uppdatering av hemsidans kontaktpersoner. 

§ 12155 – Planering inför höstträffen med våra medlemsföreningar. 

§ 12156 – Sammanträdesplanering för styrelsemöten under höstterminen 2012. 

 

 

  

 Fastställd dagordning – informationsärenden §§ 12157-12165 

 

§ 12157 - Framtagande av informationsfolder för Kustmiljögruppen. 

§ 12158 - Nyhetsbrev för juni, juli och augusti månader. 

§ 12159 – Vattendragsvandring Gullabo. 

§ 12160 – Nytt datum och program för Baltic Sea Waste Campaign – A wake up 

                                       tour, söndagen den 15 juli 2012 i Kalmar hamn. 

§ 12161 - Inkommer förfrågan från Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

                angående slamsugningsaggregat till Truxorn. 

§ 12162 – Havsmiljöanslag på 3 miljoner till Kalmarsundskommissionen. 

§ 12163 – 25 augusti får Du chans att delta i biotopvård i Söderåkra. 

§ 12164 - Inkommer förfrågan från Havsmiljöinstitutet om mailadresser till 

                personer aktiva i Vattenrådet. 

§ 12165 - Artikel ”Östersjön i våra hjärtan” ur WWF EKO, nr 3 2012. 
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 Fastställd dagordning – delgivningsärenden  

 

 § 12166 – Inkommer mail från Birgitta Hedvall 2012-06-17 med budskapet 

                                      ”påminn om vattenmiljön i sommar! Utsänt av Vattenmyndigheten 

                                      och publicerat i deras tidskrift ”Vattenblänk”, nr 2. 2012. 

                                      Uppmaningen har distribuerats av sekretariatet till samtliga 

                                      medlemsföreningar i Torsås Kustmiljögrupp. 

 

§ 12167 - Nästa styrelsemöte 

§ 12168 - Mötet avslutas 

  

 

 

Beslutsärenden §§ 12137-12156 

 

 

§ 12137 Nya ledamöter hälsas välkomna till styrelsen 

 

Ordföranden Rune Fransén vänder sig särskilt till styrelsens nyvalda ledamöter 

Kennert Täck och Göran Wahlström.  Vid årsmötet den 16 juni §§ 1211 och 

1212 invaldes Kennert Täck som ordinarie ledamot och Göran Wahlström som 

ersättare i styrelsen. På det efterföljande konstituerande sammanträdet med 

styrelsen 2012-06-16, § 12127 valdes Kennert Täck som kassör.  

 

Ordföranden ser fram emot ett gott och förtroendefullt samarbete med samtliga 

ordinarie och ersättande ledamöter i styrelsen och tar samtidigt tillfället i akt och 

uppmanar ersättarna att aktivt delta i styrelsearbetet med tankar, idéer och 

förslag, allt för att förbättra kustmiljön i Torsås kommun. 

 

Därefter följer en presentationsrunda av ledamöterna. 

 

 

 

§ 12138  Ordföranden har ordet. Orientering om aktuella ärenden – en tillbakablick såväl 

som blicken riktad in i framtiden. 

 

 Ordföranden lyfter fram behovet av samverkan, kommunikation och delaktighet 

med och mot de olika medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp. Hemsidan 

med den information som den innehåller är bara ett av flera instrument för att nå 

samverkan och delaktighet. Redan vid årsmötet den 21 maj 2011 har 

medlemsföreningarna signalerat behovet av en närmare kontakt inte bara med 

Kustmiljögruppens styrelse, utan även behovet av kontakt mellan 

medlemsföreningarna genom införandet av en ”Arbetsgrupp” – AG-grupp. 

Denna grupp har till uppgift att förbereda ärenden till Kustmiljögruppens 

styrelse, dra nytta av varandras erfarenheter och kunskaper inom och för 

kustmiljön, hjälpa varandra från de olika medlemsföreningarna, utbyte av 

erfarenheter samt att stärka underifrån perspektivet. Klicka här för att se 

presentationen. http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-
content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf
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 Hur AG-gruppen skall arbeta och fungera återfinns i Kustmiljögruppens 

  Verksamhetsplan för perioden 201206–201305, § 12153 i detta protokoll. 

 

 MOMENT-projektet är nu avvecklat i Torsås kommun sedan den sista 

                    augusti 2012. Stan Weyns lämnar Torsås kommun för en anställning i 

  Karlshamns  kommun och Pernilla Landin stannar kvar i Torsås kommun som 

  miljöinspektör med särskilt ansvar för vattenfrågor och sekreterare i 

  Vattenrådet. 

 

Ordföranden berättar att Kustmiljögruppen deltar i arbetet med förverkligandet 

 av Vision Bergkvara (VB) – steg 1. Likaså har Kustmiljögruppen aktivt deltagit 

 i den ansökan som nu inlämnats till Länsstyrelsen som avser 

 ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr” 2012-2019 och som går att läsa på 

 hemsidan. Klicka här för mer information. 
http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr-2012-2019/ 
 

Assar Johansson, förare av Truxormaskinen, har haft tekniska problem med 

skördaren, vilket lett till stillestånd i vasslåttern. 

 

Ordföranden vill gärna se att den kommande ”Höstträffen” lördagen den 20 

oktober får ett intressant tema kopplat till ett besök och/eller exkursion för att 

skapa mer intresse för kustmiljöfrågorna. Se § 12155 i detta protokoll.  

 

Demonstration av slamsugningspump kopplat till Truxorn är inplanerat till den 

19 september mellan 17.30–18.00 vid Ängaskären. 

 

Vidare tittar ordföranden lite in i framtiden och omnämner följande händelser, 

vilka finns utförligt presenterade i den verksamhetsplan som gäller för perioden 

201206–21305 och som behandlas i § 12153 i detta protokoll. 

Sponsorkampanj för perioden 2013-2015, revidering av Kustvårdsplan  

2013-2016, att aktivt delta i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter 

som Vattenrådet inbjuder till, Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp 

för Torsås kommuns Va-planprocess. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka för informationen 

  

 

 

§ 12139  Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat  

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 12 mars 2012 § 12003. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12059 togs följande 

beslut att… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr-2012-2019/
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 Ge kassören i uppdrag att gå igenom de gamla räkenskaperna och undersöka 

när beslut om det första Riksgälds sparande togs och hur rörelserna på detta 

konto sett ut historiskt. 

 

 Därefter kan och skall ordföranden kontakta Riksgälden och undersöka vilka 

villkor som gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. 

 

 Återrapportering skall ske av kassören och ordföranden vid nästa 

sammanträde den 23 maj 2012. 

 

Vid överläggning den 23 maj 2012 framgår att kassören av tidsskäl inte hunnit 

med att gå igenom de gamla räkenskaperna och undersöka när beslut om det 

första Riksgälds sparande togs och hur rörelserna på detta konto sett ut 

historiskt.  

Detta medför i sin tur att ordföranden inte haft möjlighet till att kontakta 

                     Riksgälden och undersöka vilka villkor som gäller för Kustmiljögruppens 

                     Riksgälds spar. 

 

 Styrelsen beslutar att  

 

 Det är synnerligen viktigt att kassören genomför de uppgifter som ålagts 

henne enligt paragraf 12059 med tanke på att kassören lämnar styrelsen både 

som ledamot och kassör vid det kommande årsmötet i juni 2012. 

 Ge kassören i uppdrag att omgående förstärka kassalikviditeten med ett 

belopp om 20 000 (tjugotusen) kronor genom uttag från Kustmiljögruppens 

Riksgäldssparkonto. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren framför även tankar på hur redovisningen och det kommande 

bokslutet för verksamhetsåret 2012 bör se ut. 

De kostnader som uppkommer i föreningens räkenskaper är i allmänhet ett 

resultat av olika uppdrag och åtgärder som åläggs sekretariatet av styrelsen. 

Sekreteraren föreslår därför att kostnaderna specificeras utifrån deras tillkomst 

efter attest av ordföranden. Exempel på konton/kostnadsställen kan vara 

webbhotell, informationsmaterial, PR-material, den fasta kostnaden för hemsidan 

hos Webb & Form, uppdateringar av hemsidan, sekretariatets kostnader för 

kontorsmaterial (papper, toner till skrivare, plastmappar, plastfickor, pärmar 

mm) som sekreteraren hitintills själv bekostat.  
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Styrelsen beslutar att 

Reaktivera tagna beslut från styrelsens sammanträde den 16 april 2012, § 12059, 

vilket bl.a. innebär att 

 Ge kassören i uppdrag att gå igenom de gamla räkenskaperna och undersöka 

när beslut om det första Riksgälds sparande togs och hur rörelserna på detta 

konto sett ut historiskt. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att gå igenom de pärmar som finns i arkiv och 

överlämna de handlingar som berör ekonomiska frågor till kassören. 

 Därefter kan och skall ordföranden kontakta Riksgälden och undersöka vilka 

villkor som gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. 

 Återrapportering skall ske av kassören och ordföranden så snart mer 

information och fakta kan delges styrelsen i denna fråga. 

 Ge kassören i uppdrag att förbereda bokslutet för 2012 genom att gå igenom 

inkomna fakturor och lägga upp konton i bokföringen som anger hur 

kostnaderna uppkommit för att lättare kunna göra en budget för kommande 

verksamhetsår och utvärdera nuvarande räkenskapsår. 

 Ge kassören i uppdrag att till varje styrelsemöte lämna uppgift om 

kassalikviditeten. 

 

 

 

§ 12140  Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 12 mars 2012 § 12004 samt i protokoll från den 16 april 2012 § 12060. 

 

Vid överläggningen den 23 maj 2012 framgår att ordföranden varit i kontakt 

med Håkan Larsson med frågeställningen, om han har ett original till diplomet, 

dock utan framgång. 

Roland meddelar att han av tidsskäl inte hunnit kontakta KST KalmarSund 

Tryck för att dels undersöka om detta företag möjligtvis har ett original av det 

diplom som gäller för närvarande dels förhandla om ett konkurrenskraftigt pris 

för tryckning av kustmiljödiplom med hög kvalité. Priset för tryckning kan 

mycket väl kopplas till sponsring. 

 

Sekreteraren meddelar vidare vid överläggningen den 23 maj 2012 att 

Bergkvara Hamn & Stuveri, Faurecia Exhaust System, SeQuant – Innovators in 

Chemical Analysis och Pins Design Sweden AB har strukits från listan över 

företag som skall kontaktas för sponsring. 

Verest skall kontaktas av Rune Fransén. I övrigt gäller listan av uppräknade 

företag som angivna styrelseledamöter skall vända sig till för att erhålla 

sponsring. Även om kassören Solveig Johansson slutar sitt uppdrag som ledamot 

av Kustmiljögruppens styrelse vid årsmötet den 16 juni 2012 har Solveig 

muntligen lovat, att delta i sponsringsarbetet med de företag som finns upptagna 

för henne på listan. 
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Sekreteraren har vid genomgång av äldre handlingar funnit ett brev daterat den 

13 december 2006 från Kustmiljögruppen till Torsås kommun, undertecknat av 

Mats Elgqvist, ordförande. Av detta brev framgår att ”Kustmiljögruppen 

hemställer härmed om de 40 000 SEK som är kommunens andel av de medel 

som vi nu hämtar hem för att kunna fortsätta med åtgärder i vårt 

kustmiljöarbete.” ”Bifogad faktura bygger på kommunens åtagande tidigare i år 

att ställa upp med medel för vårt fortsatta kustvårdsarbete med ett belopp som 

motsvarar den summa som företag i kommunen ställer till vårt förfogande, dock 

max 40 000 SEK”. ”Sedan överenskommelsen gjordes mellan kommunen och 

Kustmiljögruppen i somras har vi, som tidigare redovisats från företag i 

kommunen erhållit över 60 000 SEK. Vi har vid våra företagsbesök framhållit 

att kommunen lovat bidra med ett motsvarande belopp som företagen ger, dock 

max 40 000 SEK”. 

Ordföranden vänder sig till kassören och undrar om de utlovad 40 000 kronorna 

har utbetalats till Kustmiljögruppen, en fråga som kassören med nuvarande 

kunskap inte kan svara på. 

 

  

 Styrelsen beslutar 2012-05-23 att… 

 

 Ge kassören i uppdrag att före årsmötet den 16 juni 2012 ta reda på i 

räkenskaperna för 2006 alternativt 2007 om kommunen betalat förfallen 

faktura om 40 000 kronor. 

 Arbetet med sponsring inte skall hastas fram utan skall först komma 

igång till hösten 2012. Detta beslut innebär inte på något sätt att naturliga 

tillfällen och spontana personliga möten och kontakter med potentiella 

sponsrande företag  skall gå Kustmiljögruppen ur händerna. 

 Oavsett sponsorbelopp skall sponsrande företag erhålla en plats på 

Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Stöd 

Kustmiljögruppen/Vi stödjer Kustmiljögruppen, där företagets namn och 

kontaktperson med uppgifter om telefon och E-postadress finns angivna. 

 Till företagaren tilldelas ett miljödiplom samt ett kustmiljömärke som 

framtagits speciellt för Torsås Kustmiljögrupp. 

 Det sponsrade beloppet, som är valfritt till sin storlek, gäller för en tid 

om tre år. 

 I den mån att original inte kan återfinnas för nuvarande miljödiplom 

uppdras det åt Rune Fransén och Roland Blomqvist i samarbete med 

Kustmiljögruppens webbkonsult Johan Blomqvist att ta fram ett original 

på det gamla miljödiplomet eller om så anses befogat ett helt nytt 

miljödiplom i hög kvalité. 

 Framtagen informationsbroschyr även kan användas i sponsorarbetet, då 

det gäller sidorna 1, 2 och 4. Det uppdras åt sekreteraren att om- och 

utarbeta sidan 3 på ett sådant tilltalande sätt att det ger en känsla för 

sponsorn/företagaren hur viktigt det är med dennes bidrag för att skapa 

en bättre kustmiljö i Torsås kommun. 
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 Sekreteraren får även i uppgift att ta fram en förbindelse som företagaren 

skriver under i samband med sponsorarbetet. Denna förbindelse ligger 

sedan till grund som allegat för kassörens fakturering. 

 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Roland Blomqvist har i mail till sekretariatet 2012-05-30 vidarebefordrat ett 

mail från Annika Arvidson vid KST Infoservice som säger ”jag kan tyvärr inte 

hitta diplomet som ni letar efter. Har ni möjligtvis fler uppgifter om det som jag 

kan söka på?” 

Roland B presenterar sina tankar kring att utnyttja ett lokalt tryckeri i Torsås, 

Möre Bok och Kontor, som tagit fram två nya förslag på diplom ett i rött och ett 

i grå färg. Över platsen på diplomet för namnunderskrifterna skall meningen 

”Kustmiljöföreningarna i Torsås” utgå och ersättas med texten Torsås 

Kustmiljögrupp. 

Sekreteraren presenterar förslag på framtagen inbladning med förbindelse, i 

reviderad informationsfolder, vilken bifogas kallelsen. 

Inbladning med förbindelse gås igenom och vid denna genomgång görs följande 

rättelser.  

 På första sidan vid Håkan Algotssons uttalande skall ordet 

”ekonomiskt” utgå. Likaså skall tiden för sponsorkampanjen vara 2013-

2015, vilket rättas på sidan två på två ställen. 

 Under inramningen på sidan två skall texten kompletteras med ordet 

”annons” och efter komplettering blir texten ”Beloppet är avdragsgillt i 

deklarationen som annons och PR-verksamhet”. 

Vidare informerar ordföranden styrelsen om, att Torsås kommun betalat faktura 

på 40 000 kronor den 15 januari 2007 ”avseende kommunens andel av de medel 

som Torsås Kustmiljögrupp hämtat hem för att kunna fortsätta med åtgärder i 

vårt kustmiljöarbete”. 

För att underlätta kontakterna med potentiella företagare som vill ”sponsra” 

Kustmiljögruppens arbete föreslår sekreteraren att kontakter tas med Möre 

Resurscentrum, om att få komma till nästa företagsträff och presentera vår 

verksamhet. 
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Styrelsen beslutar att 

 Ge sekreteraren i uppdrag att justera texten på sidan ett och två i den 

inbladning med förbindelse som framgår på föregående sida. 

 Ordföranden skall kontakta Möre Resurscentrum för tid och plats för att 

få komma och presentera Kustmiljögruppens arbete och 

”Sponsorkampanj 2013-2015”. 

 Beställa 15 inramade ”grå” diplom hos Möre Bok & Kontor för en 

summa av 750 kronor inklusive moms. 

 Vid nästa sammanträde den 20 september 2012 skall ”listan” över 

företag som skall besökas för ”Sponsorkampanj 2013-2015” gås igenom 

på nytt med anledning av att nya ledamöter tillkommit i styrelsen. 

 

 

 

§ 12141 Vattensamling 2012 i Torsås 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 12 mars 2012 § 12006 och den 16 april 2012 §§ 12063 resp.12083 resp. 

2012-05-23 § 12106. 

 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-06-21 resp. 2012-06-18 

resp. 2012-06-13 resp. 2012-06-12 resp. 2012-06-08 resp. 2012-05-31 resp. 

2012-05-30 resp. 2012-05-29 resp. 2012-05-28 resp. 2012-05-28 resp.  

2012-05-18 resp. 2012-05-16 resp. 2012-05-10 resp. 2012-05-04 resp. 2012-04-

27 resp. 2012-03-13 resp. 2012-03-07 resp. 2012-02-29 resp. 2012-02-24 resp. 

2012-02-16 resp.  

2012-02-01. 

 

Stan Weyns skriver i sitt mail 2012-06-12 till Rune Fransén ”Skickar härmed 

utvärderingen av konferensen. Bra betyg, bra jobbat. Pernilla och jag kommer 

att sammanställa den information som skall läggas ut på Vattensamlingens 

hemsida, innan vi sprider informationen. Utvärderingen finns på Vattenrådets 

hemsida, under Torsås kommun eller under Kustmiljögruppens hemsida på 

huvudsidan vid ”länklista” längs till höger. 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge ordföranden i uppdrag att kontakta Kalmarsundskommissionen och 

Torsås kommun för att om möjligt kunna få ett ekonomiskt bidrag för de 

ideella insatser som Torsås Kustmiljögrupp gjorde såväl under själva 
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planeringsarbetet av Vattensamling 2012, som under själva 

genomförandedagen den 1 juni 2012 samt det efterföljande arbetet. 

 

 

 

§ 12142  Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsåskommun 

 

Roland Blomqvist väcker frågan om vikten av, att vi alla på ett så tidigt stadium 

som möjligt gör våra ungdomar intresserade för miljöfrågor i allmänhet och 

kustmiljöfrågor i synnerhet. Roland har erfarenhet från Bergkvara skola om hur 

viktigt det är att försöka få ungdomar intresserade för miljöfrågor i ett tidigt 

skede, medvetandegöra nuläget och framför allt tänka sig in i den situation hur 

det kommer att se ut om vi inte gör något. 

Målgruppen för kommunens ungdomar ligger i intervallet åk 6 och uppåt.  

NO-undervisningen på grundskolans högstadium vet vi av erfarenhet är i 

huvudsak förlagd till klassrummet på Torskolan varför exkursioner, 

vattenvandringar och naturupplevelser samt studiebesök på exempelvis 

reningsverket i Bergkvara i stort ökar intresset för miljöfrågor. 

 

Den tanke som Roland nu tar upp och lägger fram har även varit uppe i 

Vattenrådet till diskussion.  

 

Det råder således en god samsyn mellan Vattenområdets och Rolands tankar om 

hur viktigt det är att rikta in sig mot skolan för att få ungdomarna att bli ”frälsta” 

för miljö och miljöfrågor. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12069 togs följande 

beslut att… 

 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 23 maj 2012 

komma med en skriftlig redovisning om projekt ”miljöambassadörer” som 

arbetar för kustmiljön i Torsås kommun. 

 

Vid dagens överläggning framkommer det att Roland inte har haft möjlighet att 

ta fram en skriftlig redovisning om projekt ”miljöambassadörer” som arbetar för 

kustmiljön i Torsås kommun.  

 

Styrelsen beslutar 2012-05-23 att 

 

 Roland tar på sig arbetet med att kontakta Bergkvara skola och lärarna 

för årskurs 6, för att undersöka hur pass stort intresse det finns att inleda 

ett samarbete med Kustmiljögruppen i aktuell fråga. 

 Roland återkommer med besked när kontakter skett med representanter 

för skolan i Bergkvara. 
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Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren informerar om att detta ärende återkommer längre fram under  

den paragraf som behandlar verksamhetsplan för hösten 2012. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall ingå i Kustmiljögruppens ”Verksamhetsplan” för 

201206–201305. 

 Ge Roland B i uppdrag att bevaka denna fråga och återkomma till 

styrelsen när kontakter tagits med BIN:s AU, bildningschefen, berörd 

skolledning och pedagoger. 

 

 

 

§ 12143  Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp. 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 16 april 2012 § 12074. För övrigt hänvisas till underlag som finns i 

diariet 2012-04-30, där Pernilla Landin MOMENT-gruppen säger ”att varken 

Stan eller jag har möjlighet att delta”. 

 

I § 12074 framgår… 

 

 att ”Vårträffen” med årsmöte med Kustmiljöföreningarna skall ske lördagen 

den 16 juni 2012. Ordföranden redogör för programpunkterna på 

”Vårträffen” den 16 juni 2012 med ett förslag till tema ”vass som närings- 

och energikälla”. 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 med styrelsen görs en utvärdering 

av ”Vårträffen” och ”Årsmötet” varvid följande tankar framförs. 

Styrelsen diskuterar olika orsaker till att deltagarantalet var så begränsat från de 

olika medlemsföreningarna. Orsaker som nämndes var att Vårträffen låg så långt 

fram på säsongen, temat, att Vattensamling 2012 gått av stapeln bara fjorton 

dagar tidigare. 

Vidare framförs tankar på att själva lokalen ”Sjöfartsmuséet” inte kanske är den 

allra bästa när det gäller tillgången på kök, vatten och utrustning. 

För övrigt hänvisas till underlag och beslut i detta ärende. 

2012-06-18 resp. 2012-06-18 resp. 2012-06-14 resp. 2012-06-13 resp.  

2012-06-13 resp. 2012-06-13 resp. 2012-06-12 resp. 2012-06-12 
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Styrelsen beslutar att 

 De tankar som framförs vid dagens överläggning skall finnas med i 

planeringen av ”Höstträffen 2012” 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

§ 12144 Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med förfrågan om hjälp 

med vassklippning mm. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12075 togs följande 

beslut att… 

 Roland Blomqvist tar kontakt med representanterna för Grämkulla 

intresseförening Reine Axelsson och Connie Ohlsson för att kunna hjälpa 

föreningen på bästa sätt med sina frågeställningar. 

 Återrapportering skall ske av Roland vid nästa styrelsemöte den 23 maj 

2012. 

 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-04-15. 

 

Vid överläggningen den 23 maj 2012 meddelar Roland Blomqvist att Grämkulla 

Intresseförening vill vara med i matchen. Roland meddelar vidare att de har för 

avsikt att bli fullödiga medlemmar i Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Se fram emot en formell ansökan om medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp, som 

kommer att behandlas omgående av presidiet, så att Grämkulla Intresseförening 

kan delta på ”Vårträffen” och årsmötet den 16 juni 2012. 

 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren meddelar att det inte inkommit någon formell ansökan om 

medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp samt funderar kring om intresseföreningen 

verkligen ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för vasslåtter hos 

Länsstyrelsen. 

 

Styrelsen beslutar att 

Ge Roland Blomqvist i uppdrag att kontakta Grämkulla Intresseförening och 

reda ut frågorna kring ansökan om medlemskap samt tillstånd för vasslåtter. 
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§ 12145 PR-material – beställning av T-shirts. 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 16 april 2012 § 12062 resp. 12060 i samma protokoll.  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-05-11, protokoll  

2012-04-16 § 12060 resp. § 12062 resp. § 12077. 

 

Vid överläggningen den 23 maj 2012 redogör kassören för att de beställda och 

mottagna T-shirtsen inte motsvarande den beställning och de förväntningar som 

ställts. Trycket har inte gjorts direkt på T-shirtsen, utan på en plastad remsa som 

sedan klistrats på dessa.  

 

Vid kontakter mellan leverantör och kassören framgår, att det skulle kostat 

avsevärt mycket mer om direkttryck använts, dock hur mycket framgår inte. 

 

Styrelsen beslutar 2012-05-23 att 

 

 Reklamera levererade T-shirts (5 st. L och 5 st. XL) 

 Kustmiljögruppen erbjuds något annat till ett bra pris, som kompensation. 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen framgår att Kustmiljögruppens tidigare kassör Solveig 

Johansson har varit i kontakt med leverantören och slutförhandlat såväl pris som 

reklamationen. Kennert Täck meddelar att Kustmiljögruppen har erhållit en 

kreditfaktura från leverantören samt att leverantören har erhållit betalning för 

levererade T-shirts. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka Solveig Johansson för de insatser och det merarbete som detta ärende 

medfört för Torsås Kustmiljögrupp. 

 Lägga ärandet till handlingarna. 

 

§ 12146 Rättelse av namn på medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp 

 

 Inkommer mailkopia till sekretariatet från Mats Elgqvist, där det av mailet 

  framgår att Ragnabo Miljö & Samfällighetsförening ska in mellan Ragnabo 

  Stugförening och Miljöföreningen Södra Ragnabo. 

 

Ordföranden har berett ärendet inför dagens styrelsemöte och funnit att Ragnabo 

Stugförening är identisk med just Ragnabo Miljö & Samfällighetsförening. 
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Uppdra åt sekretariatet att ändra namnet på hemsidan under linjalrubriken Om 

oss/Våra Kustmiljöföreningar med karta över kustremsan från Ragnabo 

Stugförening till Ragnabo Miljö & Samfällighetsförening. 

 

 

 

§ 12147 Kvittens av handlingar 

 
Styrelsen har beslutat 2011-09-22, § 06 vad avser förråd/lager av material som ägs 

                       av Kustmiljögruppen. 

 

Kustmiljögruppen har ett behov av att kunna förvara det material som ägs av 

föreningen. Det utgörs av arkivpärmar, varierande former av 

utställningsmaterial mm. Sekreteraren (K-G Eklund) har erbjudit sig att 

kostnadsfritt förvara Kustmiljögruppens material i dennes bostad, så länge  

K-G Eklund är sekreterare. När materialet överlämnas av ordföranden skall detta 

kvitteras av sekreteraren.  

 

Sekreteraren överlämnar undertecknad kvittens omfattande handlingarna I-VIII. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

 

§ 12148 Minnesanteckningar från Kustmiljökonferenser 

 

Inkommer vidarebefordrat mail 2012-05-15 från Rune Fransén från Birgitta 

Hedvall till sekretariatet som innehåller 4 bifogade filer med 

minnesanteckningar från genomförda Kustmiljökonferenser, 2001, 2003, 2005 

och 2007. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Minnesanteckningarna skall läggas in på hemsidan under linjalrubriken 

Dokumentarkiv/Minnesanteckningar.  
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§ 12149 Deltagande i Världsarvsvecka på södra Öland den 4 augusti 2012 

 

 Inkommer mail från Gunvor Backlund 2012-06-24 med anledning av 

  sekretariatets expediering av protokoll 2012-03-12 § 12007 i rubricerat ärende. 

 

Gunvor Backlund skriver ”Det har dröjt med svar på ditt mail av den 25/3. Vi 

tror här i vår hembygdsförening att det blir bäst att ha en egen dag för 

information om vattenprojektet ni bedriver på andra sidan Kalmarsund. Vi 

tänker oss att träffa er under hösten. Vi är Smedby, Ventlinge och Södra 

Möckleby hembygdsföreningar. Det är ett viktigt projekt och vi tycker det skall 

ha en ”egen” dag.  Hoppas att ni går med på det!” 

 

Under överläggningen den 30 augusti 2012 framkommer följande synpunkter. 

 

Målet med ett besök på Öland utifrån Kustmiljögruppens sida är att vi får 

möjlighet att presentera vår verksamhet ur ett historiskt och ett aktuellt 

perspektiv. Det är också viktigt att förmedla initiativ, råd och förslag till hur 

andra kan göra och agera för att skapa forum och incitament för ett aktivt 

kustmiljöarbete. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Ta upp ärendet på nytt när det finns en konkret inbjudan. 

 

 

 

 

§ 12150  Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet som referensgrupp för Torsås 

                      kommuns VA-planprocess 

 

 Inkommer mail 2012-07-04 från Pia Prestel som vidarebefordrar mail från 

Pernilla Landin till sekretariatet. Pernilla Landin skriver i sitt mail  

”Jag har fått en förfrågan från Tekniska om Vattenrådet vill vara referensgrupp i 

arvbetet med den nya VA-planen.  

 

 Vad skulle detta innebära? 

 

 Att Vattenrådet kallas vid 3 tillfällen (hösten 2012, våren 2013 och hösten 

2013) för diskussion om innehållet i pågående VA-planens process. 

 Tycker ni att detta är en bra ide att vattenrådet deltar som referensgrupp i 

detta arbete. 

 Vänligen svara ja eller nej på detta mail. 

 

Ordföranden meddelar under överläggningen den 30 augusti 2012 att han redan 

meddelat Pernilla Landin att Kustmiljögruppen ställer sig positiv till Tekniskas 

idéförslag. 
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Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

2012-07-05 resp. 2012-07-04. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

I enlighet med ordförandens meddelande till Pernilla Landin. 

 

 

 

§ 12151         Vasslåtter 2012 

 

 Jean Nilsson, Ragnabo Miljö & Samfällighetsförening har till sekretariatet 

     2012-07-06 skickat mail med bilder om alternativ vasstransport. Jean Nilsson 

  skriver ” Tog några bilder på ett alternativt transportsätt för vassflyttning. Alla 

  uppsamlingsplatser ligger inte intill bilväg, men tänker man till lite så kan det bli 

  fler…” 

 

 Magnus Rosenborg svarar 2012-07-16 ”Mkt bra formulerat Jean. Om man gör 

  en syntes av detta ditt senaste mail, samt det tidigare om fuktmätning, så gör jag 

  följande reflektion: För Assars effektivitet, tror jag att, vi även framgent 

  kommer att se högar av vass i oländig/ömtålig strandkant. Jag tror på en 

  kombination av ”Kalix” bandvagnsteknik på sköra strandängar, till containrar 

  från Torsås, som T Containerservice hämtar i samband med att de hämtar även 

  det, som ligger intill körbar väg. Detta lossas sedan på plats, där högarna 

  strängläggs, för bättre torkning. Att få upp strängarna från marken skulle helt 

  säkert förbättra torkningen. Till detta kommer att behövas mkt stolpar och 

  lastpallar, eller nät, kanske fårnät? Jag har anlitat Verest i Torsås för flisning av 

  ved. De är beredda att göra ett försök med vass”. 

 

 Sekretariatet har gjort ett centralt utskick 2012- 08-05 resp. 2012-08-02 till 

  samtliga Kustmiljöföreningar med uppgift om vilka skyldigheter som åläggs 

  medlemsföreningarna om de slår vass inom sina skötselområden. I enlighet med 

  det samråd som genomförts med Länsstyrelsen i Kalmar län och som bifogats 

  utskicket framgår vilka skyldigheter som åläggs medlemsföreningarna vad 

  gäller omhändertagandet av vass efter slåtter. 

Styrelsen har haft ett protokollfört sammanträde över internet 2012-08-01  

§ 12135 där det framkommer att för verksamhetsåret 2012 och den vasslåtter 

som nu ligger framför Kustmiljöföreningarna, så skall Torsås Kustmiljögrupp 

finansiera inställelsekostnaden mellan Nybro och Torsås kommun för nyttjande 

av PKN-konsults tjänster vad avser upptagande av vass från slåtter till containrar 

eller annan plats. 

Denna inställelsekostnad är maximerad till 6 000 kronor. 

 

Södra Kärr Samfällighetsförening har ansökt mer formellt om ett tillstånd för 

lagring och omhändertagande av vass för 2012 hos Torsås kommun. Torsås 

kommuns beslut bifogas och återfinns på sista sidan i detta protokoll. 
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Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

 

2012-08-06 resp.2012-08-05 resp. 2012-08-05 resp. 2012-08-05 resp. 

2012-08-03 resp. 2012-08-03 resp. 2012-08-02 resp. 2012-08-02 resp.  

2012-08-02 resp. protokoll 2012-08-01 § 12135 resp. 2012-07-25 resp.  

2012-07-16 resp. 2012-07-16 resp. 2012-07-06. 

 

Under dagens överläggning den 30 augusti 2012 med styrelsen framkommer att 

de allra flesta medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp är positiva till 

klippning av vass utmed kuststräckan. 

 

Medlemsföreningarna hjälper aktivt till att omhänderta vassen efter slåtter, 

vilket villkoras av Länsstyrelsens tillstånd på ett ansvarsfullt sätt. Detta 

omhändertagande av vass sker på olika sätt dels med handkraft dels med lånade 

maskiner från lokala markägare eller via köp av tjänster. Vassen torkas sedan 

och bränns i nuläget på väl valda platser hos de flesta medlemsföreningarna. 

Medlemsföreningarna svarar idag arbetsmässigt och ekonomiskt för detta 

omhändertagande av vass efter skörd. 

 

Att bränna vassen under bar himmel känns inte tillfredställande med tanke på 

det energi- och ekonomiska värde som vassen har. Därför arbetas det med olika 

projekt, tankar och idéer för att ta hand om vassen på ett miljömässigt och mera 

ekonomsikt sätt. 

 

Kalmarsundskommissionen har via Havs- och Vattenmyndigheten erhållit 

25 000 kronor för att titta närmare på pelletering av vass efter skörd. På 

hemsidan med adress http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/ finns det 

mer att läsa om dessa tankar. Här går det bl.a. att läsa om examensarbeten, 

pelletering och olika typer av vasstransporter. 

 

  

 Styrelsen beslutar att 

 

 Med intresse följa detta ärende mot bakgrund av att det som sker efter 

vasskörd och omhändertagandet är viktigt och angeläget för 

medlemsföreningarna, för att hålla intresset vid liv för de ideella och 

ekonomiska insatserna som görs. 

 

 Sekretariatet skall omnämna i Nyhetsbrevet för september det tillstånd som 

Södra Kärr Samfällighetsförening sökt och fått av Torsås kommun för 

lagring och omhändertagande av vass. 

 

 Sekretariatet i Nyhetsbrevet för september 2012 skall inbjuda till 

demonstration av muddringsaggregat till Truxorn den 19 september 2012, 

kl. 17.30 på Ängaskären. 

 

  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/
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§ 12152 Översättning av hemsidans informationstexter till tyska 

 

 Styrelsen har beslutat 2011-08-29, § 03 - PM 1 att den omarbetade hemsidan 

  endast skall vara på svenska. Vilka olika språk som framtida utgåvor skall omfatta 

  skall styrelsen ta ställning till senare.  

 

 Pia Prestel erbjuder sig att översätta de informationsavsnitt om Torsås 

  Kustmiljögrupp som är av allmänt intresse till tyska under hösten 2012. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med Pia Prestels förslag och ser mycket positivt på förslaget och 

erbjudandet om att översätta de allmänna och informativa delarna på hemsidan 

till tyska samt tackar på förhand. 

 

 Pia Prestel även bör se över möjligheten till att översätta den nya 

Informationsfoldern, utgåva 2 – hösten 2012 – till tyska. 

 

 Sekretariatet ger stöd och råd till Pia P, vilka delar som är att betrakta som 

allmänna och informativa och som skall översättas. 

 

 

 

§ 12153 Verksamhetsplan för perioden 201206-201305  

 

Årsmötet beslutade 2012-06-16, § 1214  

 

- Att uppdra till styrelsen att vidtaga de lämpliga åtgärder som ligger i linje 

med stadgar och kommande verksamhetsplan för ett ”bättre miljötänk” då 

det gäller att använda drivmedel till och för mindre motorer. 

- Att uppdra till styrelsen att utarbeta en verksamhetsplan för 2012 med 

beaktande av vad som anförts under § 1205 i detta årsmötesprotokoll. 

- Att uppdra till sekretariatet att i Nyhetsbrevet för juni månad ”flagga” för 

användandet av akrylatbensin i samband med de föreningsstämmor/ 

årsmöten som nu ligger framför medlemsföreningarna. 

Av paragraf 1205 i samma protokoll anmäler sekreteraren under punkt 14 – 

verksamhetsplan följande kompletterande punkter. 

- Sponsringskampanj 2012 

- Revidering av Kustvårdsplanen för tiden 2013-2016 

- Studiecirkel om ”Skogens vatten” 

- Revidering av stadgar 

- Utbildning av miljöambassadörer 

 

Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening, anmäler alternativa 

placeringsformer för det egna kapitalet. Se paragraf 1206. 

 

Under punkten studiecirkel om ”Skogens vatten” anför Leif Lindberg att det 

ligger utanför Torsås Kustmiljögrupps kompetensområde att förespråka en 
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studiecirkel som så uppenbart går i skogsägarnas intressen och med en egen 

imponerande agenda för deras särintressen. 

 

Vid dagens överläggning går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen 

redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och vilka punkter som 

kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekretariatet ber om instruktioner för utformandet av en verksamhetsplan som 

inte bara innefattar hösten 2012, utan sträcker sig ända fram till nästa årsmöte i 

maj 2013 med beaktande av vad som framkom vid årsmötet den 16 juli 2012. 

 

Styrelsen beslutar att 

Sekretariatet omgående skall ta fram ett förslag till verksamhetsplan för perioden 

201206–201305 samt att skicka ut förslaget på remiss för att inhämta 

styrelseledamöterna tankar och höra deras åsikter, så att beslut kan tas om 

verksamhetsplanen på styrelsemötet den 20 september 2012. 

 

 

§ 12154 Uppdatering av hemsidans kontaktpersoner 

 

Under linjalrubriken Om oss/Våra Kustmiljöföreningar med karta över 

kustremsan finns samtliga medlemsföreningar uppräknade från norr till söder. 

 

Om man ”klickar” på respektive medlemsförenings namn så öppnas en sida med 

uppgifter om de kontaktpersoner som medlemsföreningen uppgivit till 

sekretariatet.  

 

Vid årsmötet den 16 juni 2012 i Bergkvara deltog bara ett fåtal 

medlemsföreningar, varför sekretariatet fick en begränsad möjlighet till att 

uppdatera hemsidan med uppgifter om kontaktpersonernas mailadresser och 

telefonnummer. 

 

Sekretariatet ber om direktiv för hur en lämplig uppdatering av hemsidan kan 

ske med avseende på vilka kontaktpersoner som representerar de olika 

medlemsföreningarna samt deras kontaktuppgifter. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Det är synnerligen viktigt att sekretariatet har aktuell och uppdaterad 

information om de kontaktpersoner som företräder de 17 

medlemsföreningarna och som finns upptagna på hemsidan med adress 
http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/
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 Ordförande och sekreterare i Nyhetsbrevet skall med skärpa uppmana 

medlemsföreningarna att gå in på hemsidan och gå igenom om de personer 

med kontaktuppgifter som finns angivna är korrekta. 

 

 

 

 

§ 12155 Planering inför höstträffen med våra medlemsföreningar 

 

 Sekretariatet påminner om att när den nya terminen för hösten börjar, så är det 

  inte särskilt lång tid till vår kommande höstträff i oktober. 

 

 Vår uppgift blir därför att tänka till redan nu på följande punkter. 

 

 Datum, tid och plats 

 Tema 

 Hur gör vi för att få en bättre uppslutning? 

 Vem, vilka ansvarar för vilka moment mm.? 

 Minnesanteckningar? 

 

Sekreteraren föreslår efter samråd med ordföranden att höstträffen går av stapeln 

lördagen den 20 oktober 2012. 

 

Under överläggning den 30 augusti 2012 kommer följande tankar fram. 

 

Ordföranden föreslår att vi gör en resa/exkursion eller motsvarande till ett 

bestämt mål med kustmiljöfrågor som tema för att öka intresset bland 

medlemsföreningarna i enlighet med vad som framförs i § 12143 i detta 

protokoll. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 ”Höstträffen” skall gå av stapeln lördagen den 20 oktober 2012 mellan 

klockan 09.00-13.00. 

 

 Ordföranden skall kontakta Kalmarsundskommissionen och Torsås kommun 

för att inhämta lämpliga förslag på teman/utflyktsmål. 

 

 Styrelsesammanträdet den 20 september 2012 skall i huvudsak ägnas åt att 

dra upp riktlinjer och program för ”Höstträffen 2012”, så att inbjudan kan gå 

ut i god tid till medlemsförningarna. 
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§ 12156 Sammanträdesplanering för styrelsemöten under höstterminen 2012  

 

 Sekreteraren föreslår efter samråd med ordföranden följande veckor avseende 

  tider för styrelsemöten. 

 

vecka 38 20 september 2012, kl. 18.00 hos Rune Fransén. 

 

vecka 42 Ordföranden kallar till styrelsemöte vid behov på tid och plats. 

 

vecka 47 20 november 2012, kl. 18.00 hos Kennert Täck. 

 

  

Styrelsen beslutar  

 

I enlighet med sekreterarens förslag. 

 

 

 

Informationsärenden §§ 12157-12165 

 

 

 

§ 12157  Framtagande av reviderad informationsfolder för Kustmiljögruppen 

 

Sekreteraren redogör för att den informationsfolder som togs fram under våren 

2012 är redan inaktuell, då nya ledamöter efter årsmötet den 16 juni 2012 invalts 

i styrelsen. På hemsidan under http://www.kustmiljogruppen.org/om/styrelse/ 

har de nya ledamöterna Kennert Täck och Göran Wahlström lagts in av 

sekretariatet. 

 

Härutöver skall sidan fyra justeras i informationsfoldern där en uppräkning av 

Kustmiljöföreningarna görs. För det första så skall ordet Kustmiljöföreningar 

bytas ut mot medlemsföreningar. För det andra så skall Ragnabo Stugförenings 

namn justeras till Ragnabo Miljö & Samfällighetsförening. 

 

Sekreteraren ber om direktiv för framtagande av ny informationsfolder. 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 presenterar sekreteraren en ny och 

reviderad informationsfolder nr 2 – hösten 2012 med de förändringar som 

redogörs för ovan, eftersom foldern är en viktig del i Kustmiljögruppens 

sponsorkampanj under hösten 2012. Se § 12140. 

 

Göran Wahlström funderar lite över om Djursviks hamnförening som står 

upptagen på förteckningen av medlemsföreningar på sidan fyra i 

informationsfoldern verkligen är aktiv. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/styrelse/
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Styrelsen beslutar att 

 

 Godkänna av sekretariatet presenterat förslag till informationsfolder utgåva 

2 – hösten 2012 med de rättelser och kompletteringar som framgår av texten 

ovan. 

 

 Ge ordföranden i uppdrag att kontakta Magnus Nielsén, kontaktperson för 

Djursviks hamnförening om föreningen verkligen är aktiv. 

  

 

 

§ 12158 Nyhetsbrev för juni, juli och augusti månader 

 

Sekretariatet har upprättat en plan med aktuella nyheter för Nyhetsbreven för 

perioden mars-juni 2012, som antagits och beslutats av styrelsen  

2012-03-12 § 12036. 

 

Nyhetsbreven för juni, juli och augusti följer denna plan i huvudsak. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka för informationen samt att Nyhetsbreven för juni, juli och augusti läggs ut 

på hemsidan. 

 

 

 

§ 12159 Vattendragsvandring Gullabo 

 

 Inkommer mail från Pernilla Landin 2012-06-14 med inbjudan till 

  Vattendragsvandring Gullabo den 27 juni 2012 mellan klockan 10.00–15.00. 

 Sista anmälningsdag den 25 juni 2012. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till sekretariatet att skicka ut inbjudan till samtliga 

medlemsföreningar. 

  

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 12160 Nytt datum och program för Baltic Sea Waste Campaign – A wake up tour 

söndagen den 15 juli 2012 i Kalmar hamn. 

 

 Inkommer mail från Anna Carnelius, Kalmarsundskommissionen 2012-06-25 

  med uppgift om nytt datum samt program för dagen. 
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 För övrigt hänvisas till underlag och beslut som finns i diariet. 

 

 2012-06-27 resp. 2012-06-26 resp. 2012-06-16 resp. 2012-06-15. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till sekretariatet att skicka ut informationen om nytt datum samt 

program till samtliga medlemsföreningar. 

  

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 12161 Inkommer förfrågan från Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening angående 

slamsugningsaggregat till Truxorn 

 

 Jan-Ingmar Rosenblad ställer i sitt mail 2012-08-27 en fråga till sekretariatet 

”har du någon information om slamsugen som tydligen kommunen skaffat, är 

det Assar som också sköter den”? 

 

 Sekretariatet har i svarsmail till Jan-Ingmar Rosenblad meddelat att det bästa är 

att vända sig direkt till Assar för att få de senaste nyheterna i detta ärende och 

därmed få frågan besvarad. I svarsmailet anges även att det kommer att ske en 

demonstration av slamsugningsutrustningen inom snar framtid. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

Anse frågan som besvarad och därmed lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 12162 Havsmiljöanslag på 3 miljoner till Kalmarsundskommissionen 

 

 Inkommer mail 2012-06-15 från Rune Fransén som vidarebefordrat information 

  från Kalmsundskommissionens sekreterare Susanna Minnhagen i rubricerat 

  ärende. 

 

 Samtliga beslut som fattats av Havs- och Vattenmyndigheten och innebörden av 

  dessa beslut går att ta del av i diariet 2012-06-15. 

 

                Styrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 12163 25 augusti får du chans att delta i biotopvård i Söderåkra 

 

 Inkommer mail från Pernilla Landin, Torsås kommun 2012-08-06 med inbjudan 

  och program om att delta i att förbättra möjligheten för ÖRINGEN att 

  reproducera sig i Bruatorpsån. 

 

  

 Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till sekretariatet att skicka ut information, inbjudan samt program till 

samtliga medlemsföreningar. 

  

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

§ 12164 Inkommer förfrågan från Havsmiljöinstitutet om mailadresser till personer 

aktiva i Vattenrådet. 

 

 Samtliga ledamöter i Vattenrådet har redan meddelat sina kontaktuppgifter till 

Pernilla Landin, Torsås kommun och sekreterare i Vattenrådet för distribution 

till Havsmiljöinstitutet. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Anse ärendet som behandlat varför det läggs till handlingarna. 

 

 

 

§ 12165 Artikel ”Östersjön i våra hjärtan” ur WWF EKON, nr 3 2012 

 

Solbrith Hellman överlämnar rubricerad artikel till sekretariatet. I artikeln står 

bland annat att läsa ”Östersjön, vårt eget vattenrike, är oerhört betydelsefullt för 

natur, miljö, djur och oss människor. Ett friskt hav rymmer en rikedom av arter 

som har försett oss med föda så länge vi människor har funnits och WWF 

arbetar på bred front med Östersjöfrågor. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Uppdra åt sekretariatet att lägga in artikeln på hemsidan under linjalrubriken 

Dokumentarkiv/Tidningsartiklar. 
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Delgivningsärenden 

 

 

§ 12166 Inkommer mail från Birgitta Hedvall 2012-06-17 med budskapet ”påminn om 

vattenmiljön i sommar! Utsänt av Vattenmyndigheterna och publicerat i deras 

tidskrift ”Vattenblänk, nr 2 2012. Uppmaningen har distribuerats till samtliga 

medlemsföreningar i Torsås Kustmiljögrupp av sekretariatet. 

 

 

 

§ 12167  Nästa styrelsemöte 

 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker torsdagen den 20 september 

2012, kl. 18.00. 

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

 

§ 12168  Mötet avslutas 

  

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar Pia Prestel för en synnerligen god och välsmakande 

förplägnad. 

 

 

 

Karl-Gustaf Eklund   Justeras 

Sekreterare    Rune Fransén 

    Ordförande 

 

 

 

 

 


