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Tid:  Tisdagen den 20 november 2012 
 

Plats:  Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

   
Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

                        Roland Blomqvist 

Kennert Täck 

Pia Prestel,  

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, ej tjänstgörande ersättare 

 

   

   

   

§ 12212 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna.  

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för… 

 

 § 12224 – Genomgång av verksamhetsplan 201206–201305.  

 § 12225 – PR-material – pikétröjor. 

 § 12226 – Utformning av kallelser till styrelsemöten. 

 § 12227 – Remissyttrande över utställt detaljplaneförslag för Järnsida och Södra Kärr.                   

 § 12239 – Inkommer mail från Ulla Andersson, kassör i Södra Kärr 

                  Samfällighetsförening för kännedom om... 

                  # åtgärder för omhändertagande av vass efter vasslåtter 2012 i Södra Kärr, 

                  # ev. ytterligare en kontaktperson från Samfällighetsföreningen vid möten 

                     och informationer med Kustmiljögruppen. 

 

 

- Föregående styrelseprotokoll från den 15 oktober 2012 §§ 12191-12211 

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

 

 

Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 12213-12227 

 

§ 12213 – Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 12214 – Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

§ 12215 – Utvärdering av ”Höstträffen 2012” med våra medlemsföreningar med 

                   temat ”Rent vatten”. 

§ 12216 - Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp. 
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§ 12217 – Redovisning av timtid för vasslåtter under säsongen 2012. 

                      § 12118 – Tankar av Stan Weyns kring handläggning och ansökan om bidrag ur 

                   fiskefonden för bevarande av den akvatiska faunan och floran vad 

                                      avser ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”. 

§ 12219 – Avtal om webbtjänster med Webb & Form för 2013. 

§ 12220 – Hyra Båtklubbens lokal i Bergkvara. 

§ 12221 – Användningsområde för sedimentpump. 

§ 12222 – Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa? 

§ 12223 – Sammanträdesplanering för styrelsemöten under vårterminen 2013. 

§ 12224 – Genomgång av verksamhetsplan 201206–201305. 

§ 12225 – PR-material – pikétröjor. 

§ 12226 – Utformning av kallelser till styrelsemöten. 

§ 12227 – Remissyttrande över utställt detaljplaneförslag för Järnsida 1:2 m.fl. 

                                       och Södra Kärr 1:55 m.fl.                   

 

 

  

Fastställd dagordning – informationsärenden §§ 12228 - 12232 

 

§ 12228 - Nyhetsbrev för november månad 2012.  

§ 12229 – MOMENT final Conference and 5th ERB Water Forum. 

§ 12230 – Välkommen på seminarium – Hur vet vi att vi gör rätt? 

§ 12231 – Slutkonferens ”Biogas – nya substrat från havet” i Kalmar den 7 

                                       februari 2013. 

§ 12232 – Välkomna på Vattendragsvandring – söndagen den 2 december 2012 

                           med början 10.00 – Silverbäcken i Gärdslösa/Öland. 

 

 

   

Fastställd dagordning – delgivningsärenden §§ 12233 – 12239 

 

§ 12233 - Inkommer svarsmail 2012-10-19, som finns i diariet med samma 

                                     datum, från Stan Weyns med anledning av sekretariatets OK om 

                                     anmälan av fyra deltagare till ”Höstträffen 2012”. 

§ 12234 - Inkommer mail 2012-10-30, som finns i diariet med samma datum, 

                                      från Pernilla Landin, Torsås kommun med rubriken 

                                     ”minnesanteckningar från den 16 november 2012” avseende 

                                      styrelsemöte och Vattenrådsmöte samt samtliga 

                  presentationer på vattenrådets hemsida. 

§ 12235 - Inkommer mail 2012-11-01, som finns i diariet med samma datum, 

                från Pernilla Landin, Torsås kommun med rubriken ”Är Du ledig på 

                söndag? Om det är så ta chansen att lära dig spåra utter”. 

§ 12236 - Inkommer svarsmail 2012-11-05, som finns i diariet med samma 

                datum, från Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med 

                anledning av sekretariatets utskick om deltagande i MOMENT final 

                Conference and 5th ERB Water Forum. Berit H skriver ”Tack för 

                inbjudan. Jag kan inte komma”. 
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§ 12237 - Inkommer mail 2012-11-05, som finns i diariet med samma datum, 

                                      från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening jämte sekretariatets 

                                      svar på frågorna om kontaktuppgifter till PKN-Consulting samt om 

                                      det finns ett minsta avstånd från havet för placering av klippt vass. 

 

§ 12238 - 2012-11-06 Viktig information (PDF) till medlemsföreningarnas 

                kontaktpersoner i Kustmiljögruppen samt till exekutiva personer inom 

                politik, förvaltning, företag och myndigheter. 

                # Inbjudan till seminarium (PDF) om uppföljning och utvärdering av 

                åtgärder riktade mot övergödning med rubriken, "hur vet vi att vi gör 

                rätt?". (PDF) 

                Sista anmälningsdag fredagen den 9 november 2012. 

               # Minnesanteckningar (PDF) från styrelsemötet och Vattenrådsmötet 

               den 16 oktober 2012. (PDF) 

 

   § 12239 – Inkommer mail från Ulla Andersson, kassör i Södra Kärr 

                          Samfällighetsförening för kännedom om... 

                          # åtgärder för omhändertagande av vass efter vasslåtter 2012 i Södra 

                          Kärr, 

                          # ev. ytterligare en kontaktperson från Samfällighetsföreningen vid 

                          möten och informationer med Kustmiljögruppen. 

  

 

 

Beslutsärenden §§ 12213 – 12223  

 

§ 12213 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… 

 

 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. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Välkommen-till-seminarium-21-november-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Inbjudan-seminarium-21-november-2012-1-Hur-vet-vi-att-vi-gör-rätt1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Minnesaanteckningar-från-16-oktober-20121.pdf
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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.  

 

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. 
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 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. 

 

Vid dagens överläggning den 15 oktober 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Kassören redogör för kassalikviditeten som per den 15 oktober 2012 uppgår till 

12 932 kronor, sedan samtliga fakturor är betalda. 

 

Ordföranden tar upp den punkt i verksamhetsplanen för 201206 - 201305 som 

berör alternativa placeringsformer för det egna kapitalet och redogör för att 

styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll från 

den 12 mars 2012, § 12003 respektive 16 april 2012, § 12059 respektive 23 maj 

2012, § 12103 respektive 30 augusti 2012, § 12139. 

 

Frågan har även behandlats på föreningens årsmöte den 16 juni 2012, §§ 1205 

  och 1206. 

 

Rent allmänt kan sägas att Kustmiljögruppen i huvudsak har en ekonomisk 

ställning som måste betraktas som god. Tillgångarna är fördelade på ett konto i 

Riksgälden, där räntan uppgår för närvarande till 1.5% per år samt ett bankgiro 

och ett sparkonto i Swedbank Torsås.  

 

Sekreteraren omnämner att ett fasträntekonto på tre-månader i Skandiabanken 

ger f.n. en ränta på 2.32% medan motsvarande ränta i SEB ligger på 2.22% 

 

Ordföranden redogör för de kontakter denne haft med Riksgälden. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge kassören Kennert Täck i uppdrag att se över räntevillkoren för 

fasträntekonton i olika banker och kreditinstitut till nästa sammanträde den 

20 november 2012. Detta uppdrag till kassören innebär att arbetet med 

alternativa placeringsformer för det egna kapitalet nu går in i ett skarpt läge 

enligt verksamhetsplanens inriktningsmål. 

 Vid sammanträdet den 20 november 2012 skall beslut tas om att avveckla 

föreningens konto hos Riksgälden. 

 Vid sammanträdet den 20 november 2012 skall beslut tas om vilken bank 

eller kreditinstitut som Kustmiljögruppen skall vända sig till för att placera 



6 

 

sina ekonomiska medel mera långsiktigt. 

 

Vid dagens överläggning den 20 november 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Kassören redogör för kassalikviditeten som per den 15 oktober 2012 uppgår till 

12 151 kronor, sedan samtliga fakturor är betalda. Vidare redogör kassören för 

att kontakter tagits med såväl Handelsbanken som Swedbank om placering av 

förenings långsiktiga kapitalförvaltning på tre-månaders placeringskonto.  

Räntesatsen är f.n. 1.0 % hos Handelsbanken och f.n. 2.15 % hos Swedbank. 

 

Ordföranden framför tankar och förslag på att föreningens samlade 

omsättningstillgångar skall dels fördelas enligt en upprättad budget för likvida 

medel för det kommande året och dels en mera långsiktig kapitalförvaltning som 

kan sträcka sig mer än ett år. Frågeställningen som måste besvaras vid denna 

fördelning måste då vara ”vad pengarna skall användas till” för att de skall 

åstadkomma bäst nytta för och i kustmiljöarbetet. 

 

Härutöver bör det tas fram en policy för kostnadsersättningar för styrelsens 

ledamöter mot bakgrund av att sekreteraren under tiden  

2011-07-19 – 2012-11-15 betalat föreningens kostnader för diverse 

kontorsmaterial med 2 723 kronor. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Reaktivera besluten från styrelsesammanträdet den 15 oktober 2012 vilket 

innebär… 

 Ge kassören Kennert Täck i uppdrag att se över räntevillkoren för 

fasträntekonton i olika banker och kreditinstitut (mer än Handelsbanken och 

Swedbank) till nästa sammanträde den 15 januari 2013. Detta uppdrag till 

kassören innebär att arbetet med alternativa placeringsformer för det egna 

kapitalet nu går in i ett skarpt läge enligt verksamhetsplanens inriktningsmål. 

 Vid sammanträdet den 15 januari 2013 skall beslut tas om att avveckla 

föreningens konto hos Riksgälden. 

 Vid sammanträdet den 15 januari skall beslut tas om vilken bank eller 

kreditinstitut som Kustmiljögruppen skall vända sig till för att placera sina 

ekonomiska medel mera långsiktigt. 

 Ge kassören i uppdrag att ta fram en budget för 2013 fördelat på 

konton/kostnadsställen. Sekreteraren skall medverka i detta arbete och lämna 

underlag till kassören för administrativa kostnader. 
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 Ge presidiet i uppdrag att ta fram en policy för kostnadsersättningar för 

styrelsens ledamöter mot bakgrund av att sekreteraren betalat föreningens 

kostnader för diverse kontorsmaterial under ett och ett halvt år. 

 Ge presidiet i uppdrag att ta fram en policy för resekostnadsersättningar med 

egen bil utanför kommungränsen. 

 

 

 

§ 12214 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. 

 

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 
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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 utlovade 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. 

 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 
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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. 

 

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. 
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Vid dagens överläggning den 20 september 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Listan över företag som skall besökas för ”Sponsorkampanj 2013-2015” anges 

nedan och hänför sig till beslut tagna 2012-03-12, § 12004 respektive  

2012-04-16, § 12060 respektive 2012-05-23, § 12104. 

 

 Automatlego   Solveig 

 Barrdahls Måleri   Rune  

 Bergkvara Byggnadsvaror  Rune 

 Bergkvarabuss   Roland 

 EDE    Pia 

 Grävspecialisten   Rune 

 Handelsbanken i Torsås  Roland 

 Hemtema i Söderåkra   Solveig 

 ICA Nära i Söderåkra   Solveig 

 ICA Supermarket Torsås  Pia 

 Jokab i Bergkvara AB   Pia 

 KST KalmarSund Tryck  Roland 

 Konsum i Torsås   Solveig 

 KREAB    Roland 

 Liljas Bil i Bergkvara   Kåge 

 Lindbergs Bygg- och Färg AB  Solveig 

 Mats Jonasson, Målerås  Pia 

 Mörebyggen   Roland 

 Möre El    Roland 

 Möre Hotell   Rune 

 Olssons Kläder   Solveig 

 PST – Plåt- & Spiralteknik  Roland 

 Rörteknik VVS Installationer  Pia 

 SerMoIt    Solveig 

 Spinova    Roland 

 Spring System   Solveig 

 Swedbank Torsås   Solveig 

 Södra Timber Torsås    Pia 

 TME Elektronik   Rune 

 Torkraft    Roland 

 Ådholmens golv   Solveig 

 Ådala Verkstad AB   Solveig 

 

Sekreteraren presenterar framtaget förslag till faktura som kan och skall 

användas i samband med sponsringsarbetet, men även i andra ekonomiska 

sammanhang, då Kustmiljögruppen vill ha ersättning för utförda tjänster. 

Sekreteraren har haft en dialog med kassören, vilken godkänt densamma, vad 

avser fakturans utformning. 
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Ordföranden överlämnar ett exemplar av den nytryckta informationsfoldern, 

utgåva 2, hösten 2012 samt den inbladning ”Sponsorkampanj – hösten 2012” 

som skall vara styrelseledamöterna till hjälp i själva sponsorarbetet. 

 

Göran Wahlström erbjuder sig att tala med Solveig Johansson om hur 

sponsringsarbetet dem emellan kan fördelas, då Solveig numera inte finns med i 

styrelsen för Kustmiljögruppen. 

 

Roland Blomqvist framför tankar på att de potentiella sponsorerna bland 

kommunens företagare måste få mer kunskap om hur kustmiljöarbetet i Torsås 

kommun bedrivs samtidigt som de måste uppmuntras genom t.ex. en 

vattendragsvandring som Kustmiljögruppen initierar och bekostar. 

 

Göran Wahlström meddelar att företaget Myhrmans Golv och Kakel, som för 

övrigt arbetar tillsammans med Ådholmens golv i Djursvik, kommer att bli nya 

sponsorer för kustmiljöarbetet i Torsås kommun. 

 

Roland Blomqvist uppvisar det nya ”diplomet i ram” som tagits fram i 

samarbete med Möre Bok & Kontor, ett arbete och initiativ som ledamöterna i 

styrelsen sätter stort värde på. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Kustmiljögruppens nya sponsor ”Myhrmans Golv och Kakel” med ett 

inramat diplom för det sponsorbidrag som de lämnat för perioden  

2013-2015. 

 Roland Blomqvist skall ta kontakt med de lokala tidningarna i kommunen 

och informera dem om att Kustmiljögruppens sponsringskampanj för 

perioden 2013-2015 nu är i full gång. 

 Ge ordföranden i uppdrag att kontakta MRC för att om möjligt lyssna av 

möjligheten att vid en företagarträff informera om föreningens 

kustmiljöarbete. 

 Godkänna av sekretariatet upprättat förslag på faktura, då Kustmiljögruppen 

vill ha ersättning för utförda tjänster. 

 Ge Göran Wahlström i uppdrag att kontakta Solveig Johansson om hur 

sponsringsarbetet dem emellan kan fördelas, då Solveig J lämnat styrelsen i 

samband med årsmötet 20012. 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att fundera lite närmare kring sitt eget 

förslag, då det gäller hur och på vilket sätt Kustmiljögruppen skall initiera 

och bekosta uppmuntringsaktiviteter för sina sponsorer. 
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Vid dagens överläggning den 15 oktober 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Göran Wahlström påpekar att sponsorn ”Myhrmans Golv och Kakel” skall 

innehålla ett ”h” och ber sekreteraren att rätta i tidigare protokoll från den 20 

september 2012. 

 

Göran Wahlström informerar vidare om att Myhrmans Golv och Kakel ger ett 

bidrag på 1 000 kronor för perioden 2013-2015 och kvalificerar sig därmed för 

ett inramat diplom. 

 

Sekreteraren meddelar att det nu är viktigt att den inbladning som finns i vår 

Info-broschyr, utgåva 2 hösten 2012, fylls nogsamt i på baksidan med samtliga 

uppgifter. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för kassörens fakturering samt 

sekreterarens inläggning av kontaktuppgifter mm på hemsidan under 

linjalrubriken Stöd Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2012-09-20 beslutat om att Göran Wahlström 

skall kontakta Solveig Johansson och att de gemensamt skall komma överens 

om vilka företag de skall besöka för att erhålla sponsorbidrag. 

 

Roland Blomqvist redogör för hur Kustmiljögruppen skall initiera och bekosta 

uppmuntringsaktiviteter för våra nya sponsorer för perioden 2013-2015. Den 

centrala frågan enligt Roland B blir då, vad vill vi åstadkomma, när 

sponsorarbetet är klart? 

 

Tanken är att de nya sponsorerna måste känna sig uppskattade för sitt bidrag, 

men även få information om samt känna delaktighet i hur deras bidrag används 

”för en levande och vacker kustmiljö”. 

 

Uppmuntringsaktiviter bör ske under våren och kan t.ex. utgöras av en 

bäckvandring som både skall upplevas som rekreation, men även som en 

kunskapskälla för hur viktigt det är att vårda vår kustmiljö. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen för perioden 

201306 – 201405 med ”uppmuntringsaktiviter” för våra sponsorer. 

 Nogsamt utvärdera hur sponsringsarbetet går och att denna utvärdering skall 

ligga som grund för vilka uppmuntringsaktiviteter som kan bli aktuella. 

 Ge företaget Myhrmans Golv och Kakel i enlighet med tidigare beslut, ett 

kustmiljödiplom, efter det att inbetalning skett på Kustmiljögruppens 
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bankgirokonto. Göran Wahlström ombesörjer att Kustmiljödiplomet delas ut, 

som TACK för sponsorbidraget. 

 Sponsorkampanjen går nu in i ett aktivt skede, då lista/förteckning föreligger 

för potentiella sponsorgivande företag, informationsbroschyr utgåva  

2 - hösten 2012 med inbladning, inramade diplom för sponsorbidrag som 

uppgår till minst 1 000 kronor samt framtagen faktura för kassören att 

inkassera sponsorbidragen. 

 Ge företaget BergkvaraBuss ett inramat diplom, då de sponsrar fullt ut 

bussresan vid ”Höstträffen 2012” till ett värde av 1 900 kronor. 

 Ge ordföranden i uppdrag att kontakta MRC, enligt tidigare beslut, för att om 

möjligt lyssna av möjligheten att vid en företagarträff informera om 

föreningens kustmiljöarbete. 

 Ge kassören i uppdrag att kontakta potentiella sponsorer som denne känner 

väl inom sportfisket och som ligger utanför den sponsorlista av företag som 

finns förtecknade i denna beslutsparagraf. 

 

 

Vid dagens överläggning den 20 november 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Göran Wahlström redogör för att nedan angivna företag kommer att vara 

sponsorer för kustmiljöarbetet under perioden 2013-2015. 

 

 Myhrmans Golv & Fastighetsservice  1 000 kronor 

 ICA Nära Möre   1 000 kronor 

 Golvimporten B Jonsson AB  1 000 kronor 

 Hemtema AB      500 kronor 

 Lindbergs Bygg & Färg  1 500 kronor  

 

Ordföranden erinrar om att Kustmiljögruppen även tidigare erhållit 

sponsorbidrag från följande företag genom att de levererat varor och tjänster 

utan debitering. 

 

 BergkvaraBuss 

 Strandbyggets Bageri 

 Bergkvara Båtklubb 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Till de företag och företagare - som visar ett speciellt ansvar och intresse för 

kustmiljöfrågor och som aktivt vill medverka i och ta ett ekonomiskt 

samhällsansvar för en förbättring av Torsås kustmiljö genom att skapa 
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rekreationsmöjligheter och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt EUs 

vattendirektiv för den permanenta bofasta befolkningen och turistnäringen - 

tilldela ett kustmiljödiplom.  

 Sponsringskampanjen skall vara avslutad under första kvartalet 2013. 

 Rikta ett varmt TACK till Göran Wahlström för hans framgångsrika insatser. 

 

 

§ 12215 Utvärdering av ”Höstträffen 2012” med våra medlemsföreningar med temat  

                      ”Rent vatten”. 

 

Sekretariatet har på hemsidan med adress 

http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-hosttraffen-2012-med-

temat-rent-vatten/ i enlighet med beslut lagt in det material som presenterades på 

Höstträffen 2012 och som består av… 

 

Klicka här för inbjudan. (PDF) 

Klicka här för detaljerat program med hålltider. (PDF) 

Klicka här för minnesanteckningar - workshops, förmiddagens program (PDF) 

Klicka här för minnesanteckningar - eftermiddagens program med avslutning 

(PDF) 

Klicka här för bilder. 

Klicka här för informationsbroschyr (PDF) om Bruatorpsån, Grisbäcken och 

Brömsebäckens Vattenråd. 

Klicka här för kartskiss (PDF) över Sloalycke med sedimentfälla, fisklekplats 

och våtmark. 

Klicka här för informationsbroschyr (PDF) om Vattenförvaltning i Grisbäcken, 

beskrivning av åtgärder 2011-2012 i Torsås kommun. 

Klicka här för informationsbroschyr (PDF) om Hänsyn och åtgärder i 

vattendrag. 

Klicka här för informationsbroschyr (PDF) om Utter i Småland. 

 

Efter diskussion om kommande program för ”Vårträffen 2013 lämnas förslaget, 

                  av Pernilla Landin, Torsås kommun att kalkning av dike i ett lämpligt 

  vattendrag inom Torsås kommun borde vara en bra programpunkt och en 

  uppföljning av temat för ”Höstträffen 2012 - Rent vatten”. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

                följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-hosttraffen-2012-med-temat-rent-vatten/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-hosttraffen-2012-med-temat-rent-vatten/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/Detaljprogram-med-h%C3%A5lltider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/Minnesanteckningar-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2012-kontrollerade-av-Pernilla-Landin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/Minnesanteckningar-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2012-utg%C3%A5va-2-kontrollerade-av-Rune-Frans%C3%A9n-1-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/vattenforvaltning_i_grisbacken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/karta_sloalycke.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/folder_bruatorpsan_grisbacken_bromsebacken_vattenrad.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/downloads/55/brochure_v3_medium_3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/folder_utter_i_smaland.pdf
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Ordföranden uppskattar sekretariatets sammanställning av information från 

 ”Höstträffen” som innehåller såväl minnesanteckningar från både förmiddagens 

workshops med stövlarna på såväl som minnesanteckningarna från 

eftermiddagens program. Utöver detta självklara material finns det även 

inskannat kartskisser och informationsbroschyrer samt bilder som ger en 

inramning och helhet åt minnesanteckningarna. 

 

Eftersom beslutsparagrafen avser utvärdering kommer den centrala frågan upp 

”hur reagerar människorna ute i föreningarna på det vi som styrelse gör”? 

Roland Blomqvists förslag på AG-grupper, som årsmötet beslutade om i maj 

2011 och som Roland B redogjorde för på ”Höstträffen 2011” med hjälp av 

Powerpoint presentationer har visat sig vara föga framgångsrikt, då endast tre 

föreningar visat intresse för detta. Något möte har inte heller genomförts med 

anledning av den svaga responsen från medlemsföreningarna. 

 

Att endast fyra av sjutton medlemsföreningar var representerade på ”Höstträffen 

2012” visar på att intresset för våra sammankomster pekar nedåt, vilket är 

beklagligt. 

 

Roland B framför därför nya tankar på att vi som styrelse skall vidga våra 

ambitioner och inte enbart vända oss till medlemsföreningarna, utan till alla 

människor i Torsås kommun med intresseväckande teman, föreläsningar och 

kustmiljömässor som kan finansieras med avgifter och via sponsring. 

Kustmiljögruppen skulle genom att arbeta på föreslaget sätt bli en budbärare av 

miljöfrågorna ut till kommunens invånare. 

 

Det framkommer även förslag på att varje medlemsförening skall få en ”fadder” 

från styrelsen, en tanke som styrelsen måste arbeta vidare med, för att se om 

detta förslag kan vara en framkomlig väg för att öka intresset och aktiviteten i 

medlemsföreningarna. 

 

Styrelsen är överens om att Kustmiljögruppens blotta existens och det ideella 

arbete som där utförs och bland medlemsföreningarna påverkar den kommunala 

sfärens beslut. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Engagemanget för kustmiljöfrågorna ute i medlemsföreningarna måste 

uppmuntras och aktiveras på olika sätt. 

 Ge Roland B i uppdrag att konkretisera sina tankar i ett PM om hur ett sådant 

engagemang kan se ut. 

 När Roland Bs PM föreligger och presenterats för styrelsen bjuda in till ett 

möte med medlemsföreningarna för att förbereda intresseväckande teman, 

föreläsningar och kustmiljömässor som kan finansieras med avgifter och via 

sponsring. Exempel på föreläsningsteman kan vara klimatfrågan, vad händer 

med Östersjön? 

 Även intensifiera marknadsföringen av Kustmiljögruppen lokalt och 

regionalt. Se även § 12216 i detta protokoll. 

 

 

 

§ 12216 Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp 

 

 Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp består utav en handfull personer med ett 

  särskilt stort intresse för miljöfrågor i allmänhet och kustmiljöfrågor i synnerhet. 

  

 I dagens alltmer komplicerade samhälle räcker det inte enbart att ha ett intresse 

                 eller kompetens för något, utan det krävs även inom styrelsen en förmåga att 

  kommunicera detta intresse till alla nivåer i samhället, lokalt, regionalt och 

  nationellt. 

 

Roland Blomqvist har genom sina olika genomtänkta förslag satt fingret på en 

  viktig punkt för styrelsens arbete. Det tar sig uttryck i den verksamhetsplan  

 som det tagits beslut om i detta protokoll § 12172 samt den reviderade 

  informationsbroschyren som det tagits beslut om i § 12157. 

 

Utöver detta föreslår Roland Blomqvist att det krävs aktiva marknadsförings- 

  insatser för att profilera Kustmiljögruppen och dess insatser för kustmiljön. 

Roland föreslår att det tas fram en enkel DVD i samarbete med Maxe Axelssons 

nya idéer och företag ”Vision 4-you” som presenterar på ett säljande vis 

  Kustmiljögruppens historia, nuläge och framtid. 

 

Vidare föreslår Roland B att det tas fram en oval klisterdekal med 

  Kustmiljögruppens namn och med lämplig appell för att applicera som trycksak. 
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Styrelsen beslutar att 

 

Bordlägga ärendet till sammanträdet den 15 oktober 2012 för att närmare 

  diskutera igenom hur det praktiskt skall genomföras. 

 

Under överläggningen den 15 oktober 2012 framkommer följande. 

 

Ordföranden lämnar över ordet till Roland Blomqvist som redogör för sina 

tankar hur vi på bästa sätt skall kommunicera det professionella arbete, stort som 

smått, som styrelsen för Kustmiljögruppen utför för kustmiljöfrågorna i Torsås 

kommun. 

 

Att kommunicera vårt budskap om kustmiljöfrågornas stora betydelse på bred 

front för ett livgivande kustvatten i Kalmarsund bland boende, företag och 

myndigheter innebär en kaskad av åtgärder som framgår av styrelsens protokoll 

från den 20 september 2012. 

 

Roland B föreslår som en första åtgärd att en klisterdekal vars form, text och 

budskap tas fram i samarbete med Möre Bok och Kontor. Framtagning av 

original kostar 250 kronor inklusive moms och styckpriset beräknas till ca 1 

krona. Kustmiljögruppens logga idag utgörs av en fisk med en ”frälsarkrans”, 

som med lite innovativt tänkande kan utgöra mall för dekalen. Texten skall 

förutom Kustmiljögruppens namn innehålla någon av de miljöapeller som finns 

på hemsidan. 

 

Roland B föreslår som en andra åtgärd att sekretariatet levererar vid upprepade 

tillfällen under verksamhetsåret en bild kring vilken det skrivs en intressant text, 

som sedan ges till de lokala tidningarna som finns i Torsås - Barometern-OT, 

Östran, Kalmar Läns Tidning och Torsås Posten. 

 

Roland B föreslår som en tredje åtgärd att det tas fram en DVD i samarbete 

med Maxe Axelssons elever på Vision 4-you som utformas på ett sådant sätt att 

den talar om Kustmiljögruppens historia, nuläge och framtid och därmed visar 

den resa som Kustmiljögruppen gjort under ultimo 1990-tal tills dags datum.  

 

 Dvd:n skall vara av sådan hög kvalité att den kan visas på mässor eller 

  motsvarande både lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Även om produktionen av Dvd:n görs i utbildningssyfte av de elever som går på 

Maxe A utbildning, så kommer det att debiteras Kustmiljögruppen en skälig 

kostnad för utfört arbete. 
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Eleverna på Vision 4-you har enligt uppgift av Roland B producerat liknande 

DVD:s för företag både inom och utom Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt Roland Blomqvist och Karl-Gustaf Eklund att ta fram ett förslag 

till klisterdekal enligt de direktiv som framgår av föregående sida med texten 

en första åtgärd. 

 Så fort framtaget förslag om klisterdekal föreligger skall detta presenteras 

för styrelsen. 

 Uppdra åt Roland Blomqvist och Karl-Gustaf Eklund att ta fram förslag till 

mikronyheter för massmedia enligt de direktiv som framgår av föregående 

sida med texten en andra åtgärd. Den första mikronyheten skall avse 

”Höstträffen 2012”. 

 

 

Vid dagens överläggning den 20 november 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 redogör på ordförandens uppmaning för hur framarbetat 

förslag på klisterdekal framtagits i samarbete med Johan Blomqvist vid  

Webb & Form i Bergkvara i enlighet med beslut tagna i styrelsen 2012-10-15. 

Det finns tre olika förslag som presenteras med budskapet om vilka vi är, vad vi 

står för och var det finns ytterligare information att hämta. 

 

Det framkommer att inget av alternativen är helt bra, men med justering av 

alternativ ett med hemsidan ensamt angiven är det bästa alternativet, om det 

byter plats med Torsås samt får en större teckenstorlek på bekostnad av namnet 

Torsås. 

Miljöappellen har ett bra budskap och godkänns liksom form, text och utseende 

i övrigt.  

 

Roland B redogör även för de ekonomiska villkoren för tryckning. Framtagande 

av original 250 kronor inklusive moms som en engångskostand samt 

tryckkostnad 1 krona per styck. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Sekreteraren skall ta fram ett nytt förslag i enlighet med styrelsens direktiv 

ovan och att ledamöterna skall tillsändas detta nya förslag för yttrande. 

 Ge Roland B i uppdrag att omgående ta fram ett provexemplar. 
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 Ge sekreteraren i uppdrag att ta fram intressanta mikronyheter som via 

Roland B försorg distribueras till de lokala tidningarna i kommunen samt 

KLT och Kalmarposten. 

 

 

 

§ 12217 Redovisning av timtid för vasslåtter under säsongen 2012 

 

 Under eftermiddagens program på ”Höstträffen 2012” vid programpunkten 

  uppsummering och utvärdering överlämnar Assar Johansson, entreprenör och 

  förare av Truxormaskinen i Torsås kommun, en specifikation över nedlagd tid 

  för vasslåtter specificerat på medlemsförening. 

 

 Det totala antalet timmar för vasslåtter under hösten 2012 i Torsås kommun 

  uppgår till 465 timmar. 

 

 Specifikationen återfinns på hemsidan med adress 

                     http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/  

 

 Sekretariatet har per den 22 oktober 2012 översänt timredovisningen till  

  deltagarna enligt önskemål av Thomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening 

  samt lagt in densamma på hemsidan. 

 

 Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

  följande tankar. 

 

Sekreteraren redogör för att han deltog vid Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 12 november 2012 och att det vid ärende 3 Taxor och avgifter inom bygg- 

och miljönämndens verksamhetsområde för 2013 framkommer följande taxor 

för vassklippning Truxor (exklusive moms)… 

 

 Etablering: 400 kronor/uppdrag 

 Vassklippning: 900 kronor/timme 

 Resekostnader: 60 kronor per mil 

 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen och att lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 12218 Tankar av Stan Weyns kring handläggning och ansökan om bidrag ur 

  fiskefonden för bevarande av den akvatiska faunan och floran vad avser 

                     ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/
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 Stan Weyns har i mail 2012-10-25 och som finns i diariet med samma datum till 

   ordföranden Rune Fransén, Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås 

  kommun samt sekreteraren Kar-Gustaf Eklund framfört i en hälsning, där det 

       framgår följande… 

 

Hej Kåge, Rune, 

 

jag gick snabbt genom södra kärrs ansökan och den ser väldigt bra ut. tyvärr har jag 

inte möjligheten att gå genom allt och det kan då vara så att jag har missat detta men 

jag uppmärksammar att: 

- jag ser ingenting om vattenrådet. Kan detta "vattenmiljöprojekt" diskuteras i 

vattenrådet och eventuellt att styrelsen ställer sig bakom detta, då har ni, enligt min 

bedömning något extra när ni bifogar minnesantäckningar. Diskuterar man inte sådana 

projekt i vattenrådet (eller styrelsen) då vet jag inte vad man ska diskutera i vattenrådet 

egentligen. 

- kopplingen med förvaltningsplanen för alla vattendrag eller MOMENT?? genom att 

ange att ni kan utgå från att olika aktörer kommer att ta sitt ansvar i framtiden för 

åtgärder i hela grisbäckens avrinningsområde, blir muddringsprojektet bara bättre. flera 

åtgärder har genomförts eller är på gång i grisbäcken.... ni är en del av detta: Pernilla 

kan kanske ge er en karta med alla genomförda åtgärder, planerade åtgärder och 

förvaltningsplaner för Grisbäcken. Mynningen är viktigt i hela den bilden. 

- ska ni påstå att det här är ett bra projekt för fisk, då ska ni referera till gädda, inte 

öring. Öringen växer INTE upp i södra kärrs havsvik (som ni skrev någonstans)(öring blir 

bara gäddmat i viken). några vuxna individer kan så klart simma runt lite men jag skulle 

inte rekommendera er att prata för mycket om öring. projektet kommer i första hand att 

gynna fiskarter som gädda, abborre, kanske mört och sådana arter. referera gärna till 

länsstyrelsen rapport om uppväxt och lekområde för gädda (pernilla har rapporten på 

kontoret). Södra kärrs vik är näst högsta eller högsta prioritet för åtgärder med bra 

potential! 

 

Lycka till 

Stan 

  

 

 Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

  följande tankar. 

 

 Ordföranden redogör för att Stan W:s tankar och synpunkter rör i första hand 

  ”Genomströmningsprojektet i Södra Kärr” och är bra synpunkter i sig. 

 

 Vidare redogörs för att det nu är tillfälle att följa upp vad som hänt med 

  Samfällighetsföreningens ansökan. Mathias Larsson, handläggare vid 

  Länsstyrelsen i Kalmar tror enligt uppgift till ordföranden, att den gått till 

  Jordbruksverket. Ansökan har inte trots uttryckligt önskemål från 

  projektgruppen inom Samfällighetsföreningen för genomströmningsprojektet, 

  passerat Anders Kjellberg, fiskeridirektör vid Länsstyrelsen för utlåtande. 

  Anders Kjellbergs utlåtande är synnerligen viktigt, då projektet fullt ut 

  motiveras utifrån att förbättra den akvatiska faunan och floran inom 

  vattenområdet. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt ordföranden att kontakta Anders Kjellberg vid Länsstyrelsen i Kalmar 

  och be honom om ett speciellt yttrande som skall bifogas ansökan till 

  Jordbruksverket. 

  

 

 

§ 12219 Avtal om webbtjänster med Webb & Form för 2013. 

 

 Kustmiljögruppen har per den 21 december 2011 tecknat ett skriftligt avtal om 

  webbtjänster med Johan Blomqvists företag Webb & Form som gäller för 

  kalenderåret 2012 med möjlighet till förlängning även för kalenderåret 2013, 

  om inte avtalet sagts upp av någondera parten senast den 31 oktober 2012. 

 

 Avtalet bifogas kallelsen och omfattar definition av parter, omfattning, 

  avgränsningar, reglering av text och bildmaterial, avtalsperiod, 

  ekonomi/ersättning samt betalning. 

 

 Avtalet har inte sagts upp av någondera parten per den 31 oktober 2012, vilket 

  innebär att det är förlängt med ytterligare ett år – kalenderåret 2013 – enligt de 

  villkor som framkommer under rubriken avtalsperiod. 

 

 Sekretariatet har i samtal med Johan Blomqvist meddelat 2012-11-07 att det är 

  glädjande för Kustmiljögruppen att samarbetet även kommer att fortsätta under 

  kalenderåret 2013. 

 

Johan Blomqvist har i mail 2012-11-08 till sekretariatet meddelat att ”enligt 

avtalet så förlängdes det efter den 31 oktober 2012 på de villkor som anges 

under rubriken ekonomi/ersättning. Där står maxbelopp 5 000 kronor  

(15 timmar). Hittills i år har jag lagt ner 30 timmar. Jag undrar om vi inför nästa 

år kan korrigera maxbeloppet i avtalet 2013 till 7 000 kronor?!” 

 

  

 Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

  följande tankar. 

 

 Ordföranden redogör noggrant och systematiskt för innehållet i det avtal som 

  tecknats mellan kontrahenterna samt vad som krävs av dessa för att det ingångna 

  avtalet skall vara juridiskt giltigt. Avtalet har även utsänts till ledamöterna i 

  samband med kallelsen. 

 

 Sekreteraren redogör för hur det utomordentligt goda samarbetet med Johan 

  Blomqvist skett under snart ett och ett halvt års tid, då det gäller såväl hemsidan 

  som det informationsmaterial som framtagits i samarbete med Johan B. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Enhälligt och utan reservationer att uppdra åt presidiet att teckna ett nytt 

avtal med Johan Blomqvist Webb & Form, Bergkvara för 2013 avseende 

informations- och webbtjänster med prolongering för 2014 i enlighet med de 

ramar och riktlinjer som finns angivna i ärendebeskrivningen ovan. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

 

 

§ 12220 Hyra Båtklubbens lokal i Bergkvara hamn 

 

 Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén har i mail 2012-10-18, som finns i 

   diariet, tillskrivit Kenneth Lundin en förfrågan om det är möjligt att vid ett par 

  tillfällen om året få nyttja Båtklubbens lokal utan kostnad. 

 

Sekretariatet beräknar värdet av denna förmån till 200 kronor per tillfälle och 

med denna beräkning som grund skulle värdet av denna förmån under tre år 

uppskattningsvis uppgå till 1 200 kronor. I enlighet med tidigare taget beslut 

2012-10-15, § 19193, då det gäller sponsring så skall företag, myndigheter och 

organisationer samt enskilda, som bidrar med belopp över 1 000 kronor oavsett 

om det är likvida medel eller leverans av varor och tjänster, som uppgår till detta 

belopp, tilldelas ett inramat kustmiljödiplom. 

 

  

  

Styrelsen beslutar att 

 

Tilldela Bergkvara Båtklubb ett inramat kustmiljödiplom för deras 

sponsorbidrag för perioden 2013-2015 

 

 

 

 

§ 12221 Användningsområde för sedimentpump 

 

 Inkommer mail 2012-11-09, som återfinns i diariet med samma datum, från 

  Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen i Torsås kommun 

  med följande lydelse… 

 

Jag skulle vilja att ni som önskar hjälp med sediment pumpning tar kontakt med Rune 

Fransén och tala om plats och storlek på objektet. Bara för att undersöka om det finns 

något behov. Ju fler som hör av sig ju större är chanserna för ett inskaffande av en 

sedimentpump. Helst så snart som möjligt. 

Goa Hälsningar 

Assar 

   

 Sekretariatet har gjort ett centralt utskick till medlemsföreningarnas 
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  kontaktpersoner i enlighet med samtal med ordföranden Rune Fransén samt 

  Assar Johanssons önskemål som finns i diariet 2012-11-10. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 

 

 Ordföranden redogör för att Gunnel Göstasson, Gunnartorps Miljöförening och 

  Solbrith Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo i mail per den 11 november 

  2012 meddelat att det finns önskat behov i dessa föreningar av 

  sedimentpumpning. Intill den 20 november 2012 har det inte framkommit några 

  besked och/eller önskningar vad avser sedimentpumpning från övriga 

 medlemsföreningar. 

Ordföranden redogör för att det nu finns en offert på en slamsugningspump med 

80 cm skruv till ett belopp av 89 000 kronor inklusive moms som är avpassad 

till Truxorn. Det är av vikt att slamsugningspumpen finns på plats i kommunen 

inför badsäsongen 2013. Det föreligger inte några nämnvärda svårigheter att 

lagra och omhänderta de upptagna sedimenten, då dessa inte innehåller några 

toxiska substanser eller ämnen, utan utgör bara ”näring” till marken varför de 

kan deponeras på omkringliggande åkrar. 

Ordförande anger ”en tumregel” som anger att det är lika dyrt att ta upp 

sediment från sjö/hav som det är att handha sedimenten i deponi för att bli av 

med vattnet. TS-halten torde ligga mellan 20-25% för sedimenten utmed 

kustremsan i Torsås kommun. 

   

 Styrelsen beslutar att 

 Ge sekreteraren i uppdrag att översända till Assar Johansson, vilka 

medlemsföreningar som har visat intresse för sedimentpumpning. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 Följa ärendet. 

 

§ 12222 Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa? 

 Inkommer vidarebefordrat mail 2012-11-09 som finns i diariet, från Rune 

  Fransén i rubricerat ärende. 

 Stellan Hamrin skriver… 

Jag följer upp reproduktionen hos knölsvan som möjligen inte fungerar som den ska 

(jmf älgarna på Öland). Vore intressant att få veta hur många svanungar (bruna svanar) 
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ni ser längs er kust – gärna i förhållande till totala antalet knölsvan. Inre delen av 

Timmernabbsviken har runt 30 svanar och 0 ungar. 20 ungar dog inom 2 veckor. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 

 

 Pia Prestel, Norragårdens Samfällighetsförening redogör för att hon räknat till 

  77 fullvuxna svanar samt 6 svanungar.  

 

 Leif Lindberg har till ordföranden meddelat att i södra Bergkvara finns det två 

  svanungar kvar. I Garpens omgivning fanns det 5 svanungar, som alla är borta 

  och där det samtidigt kan noteras att det är en markant minskning av 

  Cannadagäss. 

 

 Göran W meddelar att det i Djursvik finns två svanungar kvar. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt sekreteraren att påminna medlemsföreningarnas kontaktpersoner 

att de skall räkna svanar och svanungar utmed kustremsan. 

 Återrapportering skall ske av sekreteraren före det att isarna lägger sig till 

Stellan Hamrin. 

 

 

§ 12223 Sammanträdesplanering för styrelsemöten under vårterminen 2013  

 

 Sekreteraren föreslår efter samråd med ordföranden följande veckor avseende 

  tider för styrelsemöten. 

 

vecka 03 tisdagen den 15 januari 2013  

 

vecka 07 tisdagen den 12 februari 2013 

 

vecka 11 tisdagen den 12 mars 2013 

 

vecka 16 onsdagen den 17 april 2013 

 

vecka 20 tisdagen den 14 maj 2013 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Godkänna av sekreteraren upprättat förslag till sammanträdesplanering för 

vårterminen 2013. 
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§ 12224 Genomgång av verksamhetsplan 2012056 – 201305 

 Sekreteraren går igenom innehållsförteckningen till upprättad verksamhetsplan 

  för perioden 201206 – 201305 dvs. den verksamhetsperiod som ligger mellan 

                årsmötena med medlemsföreningarna i Torsås Kustmilögrupp. 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar och slutsatser. 

 

Ordföranden går igenom de 16 aktivitetspunkterna som återfinns på sidorna  

04-12 i verksamhetsplanen för perioden 201206-2013. Av genomgången 

framgår att arbetet har kommit igång på de allra flesta aktivitetspunkter med 

undantag för följande nedan angivna… 

 

 Aktivitetspunkten ”kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. 

miljöbränsle, akrylatbensin planeras till våren, försommaren 2013. 

 Att genomföra av årsmötet fattat beslut 2011-05-21, § 23 om införandet av 

AG-grupper. Se kommentarer i detta protokoll § 12215. 

 Vasslåtter hösten 2012 är redan genomförd. 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av 

vasspelletstillverkning. Av speciella företagsekonomiska skäl så kan inte 

längre NT-pellets i Norra Tång och dess ägare Jörgen Johansson öppna upp 

och delta i projektet.  

 

Roland B anser att Kustmiljögruppen rimligen borde vara engagerad i ytterligare 

4-5 miljöprojekt utmed kustremsan i Torsås kommun i likhet med vad som 

framkommer och finns redovisade i verksamhetsplanen på sidan 12, nämligen… 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i Vision Bergkvara 

(VB) 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i 

”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Följa verksamhetsplanens genomförande under perioden fram till 201305. 

 Detta ärende skall återfinnas som en stående punkt på dagordningen. 

 

 

 

§ 12225 PR-material – Pikétröjor 

 

 Roland Blomqvist redogör för sina kontakter med företaget 3 & 1 i Kalmar. 

  Enligt uppgift levererar detta företag idrottskläder till 80 % av 

  idrottsföreningarna i Kalmar län. Rolands kontaktpersoner på företaget heter 

  Marie och Mia. 

 



26 

 

 Roland B presenterar olika förslag på representativa pikétröjor med hög kvalité 

  både för herr  och för dam ur företaget 3 & 1:s katalog. Priset för pikétröjorna 

  uppgår till 200 kronor per styck exklusive moms med en engångs- och 

  schablonkostnad på 250 kronor exklusive moms för framtagning av original. 

 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till Roland Blomqvist och Karl-Gustaf Eklund att besöka företaget  

3 & 1 i Kalmar och vid styrelsemötet tisdagen den 15 januari 2013 

presentera ett konkret förslag på en dam respektive en herr pikétröja i 

lämpligt vald färg med tryck. 

 Att efter denna presentation ta ställning till om Kustmiljögruppen skall 

inköpa ett bestämt antal pikétröjor. 

 Kassören skall ha med detta i budgetarbetet för verksamhetsåret 2013. 

 

  

 

§ 12226 Utformning av kallelser till styrelsemöten 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer tankar kring om det är 

  miljömässigt korrekt och nödvändigt för korrekta beslut att sekretariatet 

  utarbetar så omfattande kallelser till styrelsemöten. 

 

 Sekreteraren redogör för sin syn på framförda tankar genom att anföra följande 

  argument. Genom att kallelserna till styrelsemötena har nuvarande utseende och 

  omfattning… 

 

 Ger detta en garanti för att ledamöterna i styrelsen är väl förberedda för 

beslut i de ärenden som skall behandlas. 

 Ledamöterna behöver inte trycka ut hela kallelsen, utan koncentrera sig på 

de ärenden de behöver skriftligt underlag på. 

 Detta i sin tur innebär att ordföranden inte behöver föredra besluts- och 

informationsärendena i detaljer och på så sätt blir sammanträdena effektivare 

och tar kortare tid. 

 Genom att lämna plats på kallelsen för ledamöternas tankar samt plats för 

styrelsens beslut underlättar det märkbart för sekreteraren att skriva 

protokoll från styrelsemötena. 

 Vid de tillfällen då sekreteraren inte är närvarande vid styrelsemöten skall 

ersättare hoppa in och skriva protokoll. Med nuvarande upplägg och 

utformning underlättas arbetet med protokollsskrivning för ersättaren 

påtagligt. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Behålla nuvarande utformning och omfattning av kallelser samt protokoll 

under verksamhetsåret 2013. 
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 Utvärdera och ev. justera både kallelser och protokoll om en sådan åtgärd 

skulle visa sig effektivisera styrelsearbetet. 

 

 

§ 12227 Remissyttrande över utställt detaljplaneförslag för Järnsida 1:2 m.fl. och  

Södra Kärr 1:55 m.fl. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar i brev daterat den 15 november 2012,         

att nu är detaljplanerna för Järnsida 1:2 m.fl. och Södra Kärr 1:55 m.fl. klara. 

Planerna har skickats ut till berörda parter, där Kustmiljögruppen är en av 

remissinstanserna och de finns även utställda på Torsås kommun fram till den 

19 december. 

 Under utställningstiden får berörda och intressenter möjlighet att komma med 

synpunkter. Dessa synpunkter skall sedan sammanfattas innan 

detaljplaneförslagen tas upp för beslut i bygg- och miljönämnden. 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver vidare, att i samband med att Va-nätet 

byggs ut görs det också nya detaljplaner för Järnsida och Södra Kärr. Därmed 

ska det bli möjligt med större byggrätter. Det blir nya tomter och 

markanvändningen ska regleras, då det gäller bostäder, naturmark och 

lokalgator. 

 Utställningshandlingarna grundar sig på handlingar från samrådsförfarandet i 

januari 2012. Båda detaljplanerna för Järnsida och Södra Kärr skall behandlas i 

bygg- och miljönämnden under januari månad 2013 samt i kommunstyrelsen i 

februari månad 2013. 

 Båda detaljplanerna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.torsas.se  

 

 Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt presidiet att utarbeta ett remissvar på utsända detaljplaner för 

Järnsida 1:2 m.fl. samt Södra Kärr 1:55 m.fl. 

 Remissvaret skall redovisas för styrelsen vid styrelsemötet den 15 januari 

2013. 

 

Informationsärenden §§ 12228 -12232  

 

 

 

§ 12228 Nyhetsbrev för november månad 2012 

 

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för november månad 2012. 

http://www.torsas.se/
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Presidiets förslag till styrelsen 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna Nyhetsbrevet för november månad 2012 samt att be sekretariatet att 

lägga ut det på hemsidan. 

 

 

§ 12229 MOMENT final conference and 5th ERB Water Forum 

 Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun översänder inbjudan till 

  Kustmiljögruppen i rubricerat ärende, som återfinns dels i diariet 2012-10-17 

  samt en påminnelse 2012-11-05. 

 Inbjudan har skickats ut till medlemsföreningarnas kontaktpersoner dels  

                     2012-10-17 och dels 2012-11-05, som också återfinns i diariet med detta datum. 

 Anmälningstiden för deltagande på konferensen är satt till den 15 november 

  2012. 

 

 Presidiets förslag till styrelsen 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen  

 Om någon/några av styrelsens ledamöter deltar i konferensen skall 

återrapportering ske vid styrelsesammanträdet i januari månad 2013. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 12230 Välkommen på seminarium – Hur vet vi att vi gör rätt? 

 

 Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun översänder inbjudan till 

  Kustmiljögruppen i rubricerat ärende, som återfinns i diariet 2012-10-29 från 

           Kalmarsundskommissionen, LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) och 

  Havsmiljöinstitutet, Enheten vid Linnéuniversitetet. 

   

 ”Av inbjudan framgår att vi är många som på olika sätt arbetar med åtgärder för 

  bättre vattenkvalité i sötvatten och i kustvatten. Vi är nästan lika många som 

  funderar över vilken miljöförbättring våra åtgärder ger. Det är viktigt med 

  uppföljning och utvärdering, dels för att få reda på om åtgärden haft önskad 

  effekt, men också för att vi ska få ökad kunskap. Men hur får vi tillförlitliga 

  resultat av uppföljning och utvärdering? Och vem är ansvarig?” 



29 

 

 Inbjudan har skickats ut till medlemsföreningarnas kontaktpersoner 2012-11-06, 

  som också återfinns i diariet med detta datum. 

 Anmälningstiden för deltagande på konferensen är satt till den 9 november 

  2012. 

 

 Presidiets förslag till styrelsen 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen  

 Om någon/några av styrelsens ledamöter deltar i konferensen skall 

återrapportering ske vid styrelsesammanträdet i januari månad 2013. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 12231 Slutkonferens ”Biogas – nya substrat från havet” i Kalmar den 7 februari 2013 

 

 Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun översänder inbjudan till 

  Kustmiljögruppen i rubricerat ärende, som återfinns i diariet 2012-11-09 från 

           Regionförbundet i Kalmar län. 

 

 ”Av inbjudan framgår att biogas kan framställas från alger, vass, musslor och 

  fiskrens. Under konferensen behandlas resultat från rötningsförsök, erfarenheter 

  från skörd av alger och vass, systeminsatser för energi och ekonomi samt 

  framtiden för marina substrat. Kostnad för ideella föreningar är 400 kronor exkl. 

  moms. 

 Mer information och anmälan finns på www.rfkl.se/biogas-hav  

 Inbjudan har skickats ut i Nyhetsbrevet för november 2012 till 

  medlemsföreningarnas kontaktpersoner 2012-11-09, som också återfinns i 

  diariet med detta datum. 

 Presidiets förslag till styrelsen 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen  

 Om någon/några av styrelsens ledamöter deltar i konferensen skall 

återrapportering ske vid styrelsesammanträdet i februari månad 2013. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

http://www.rfkl.se/biogas-hav
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§ 12232 Välkomna på Vattendragsvandring – söndagen den 2 december 2012 med 

  början 10.00 – Silverbäcken i Gärdslösa/Öland 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun översänder inbjudan till 

Kustmiljögruppen i rubricerat ärende, som återfinns i diariet 2012-11-07 från 

Ölands Trolling & Sportfiskeklubb med markägare och Ölands Vattenråd. 

  

”Av inbjudan framgår att focus är lagt på den öländska havsöringens betydelse 

och utvecklingsmöjlighet. 

Inbjudan har skickats ut i mail från sekretariatet 2012-11-10 och återfinns i 

  diariet med samma datum till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 Presidiets förslag till styrelsen 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen  

 Om någon/några av styrelsens ledamöter deltar i konferensen skall 

återrapportering ske vid styrelsesammanträdet i januari månad 2013. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

Delgivningsärenden §§ 12233 – 12239 

 

Sekreteraren föredrar inkomna delgivningsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 

Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

 

§ 12233 Inkommer svarsmail 2012-10-19, som finns i diariet med samma datum, från 

  Stan Weyns med anledning av sekretariatets OK om anmälan av fyra deltagare 

  till ”Höstträffen 2012”. 

 

§ 12234 Inkommer mail 2012-10-30, som finns i diariet med samma datum, från Pernilla 

  Landin, Torsås kommun med rubriken ”minnesanteckningar från den 16 

  november 2012 avseende styrelsemöte och Vattenrådsmöte samt samtliga 

  presentationer på vattenrådets hemsida. 
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§ 12235 Inkommer mail 2012-11-01, som finns i diariet med samma datum, från Pernilla 

Landin, Torsås kommun med rubriken ”Är Du ledig på söndag? Om det är så ta 

chansen att lära dig spåra utter”. 

 

§ 12236 Inkommer svarsmail 2012-11-05, som finns i diariet med samma datum, från 

Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med anledning av 

sekretariatets utskick om deltagande i MOMENT final Conference and 5th ERB 

Water Forum. Berit H skriver ”Tack för inbjudan. Jag kan inte komma”. 

 

§ 12237 Inkommer mail 2012-11-05, som finns i diariet med samma datum, från Egon 

  Bergman, Järnsida Stugägareförening jämte sekretariatets svar på frågorna om 

  kontaktuppgifter till PKN-Consulting samt om det finns ett minsta avstånd från 

  havet för placering av klippt vass. 

 

§ 12238 2012-11-06 Viktig information (PDF) till medlemsföreningarnas 

 kontaktpersoner i Kustmiljögruppen samt till exekutiva personer inom politik, 

 förvaltning, företag och myndigheter. 

# Inbjudan till seminarium (PDF) om uppföljning och utvärdering av åtgärder 

riktade mot övergödning med rubriken, "hur vet vi att vi gör rätt?". (PDF) 

Sista anmälningsdag fredagen den 9 november 2012. 

# Minnesanteckningar (PDF) från styrelsemötet och Vattenrådsmötet den 

16 oktober 2012. (PDF) 

 

§ 12239  Inkommer mail från Ulla Andersson, kassör i Södra Kärr 

                     Samfällighetsförening för kännedom om... 

                     # åtgärder för omhändertagande av vass efter vasslåtter 2012 i Södra 

                         Kärr, 

                     # ev. ytterligare en kontaktperson från Samfällighetsföreningen vid 

                        möten och informationer med Kustmiljögruppen. 

 

 

 

§ 12240 Nästa styrelsemöte 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker tisdagen den 15 januari 2013 

hos Roland Blomqvist i Södra Kärr. 

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

 

§ 12241  Mötet avslutas 

  

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang  

samt deltagarna tackar för god förtäring. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Välkommen-till-seminarium-21-november-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Inbjudan-seminarium-21-november-2012-1-Hur-vet-vi-att-vi-gör-rätt1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Minnesaanteckningar-från-16-oktober-20121.pdf
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Ordföranden tar även tillfället i akt och önskar ledamöterna 

EN GOD JUL och ETT GOTT NYTT VERKSASMHETSÅR 2013 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Karl-Gustaf Eklund                           

Sekreterare    Rune Fransén 

                                              Ordförande 

 


