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Tid: Onsdagen den 15 maj 2013, klockan 18.00.   

Plats: Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr med adress 506. 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, 

Pia Prestel, 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, ej tjänstgörande ersättare 

  

 

Dagordning 

§ 13148 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 

 

 Föregående styrelseprotokoll från den 23 april 2013, §§ 13121 – 13147 

   godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan. 

 

 Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för… 

 

§ 13159  Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. 

   miljöbränsle, alkylatbensin 

 

 

 

Dagordning - Beslutsärenden §§ 13149 – 13157  

 

§ 13149 Utvärdering av Bergkvaradagen den 9 maj 2013 – Kristihimmelsfärds dag.  

  Utdelning av lotterilistor med nr 17 och 19. 

 

§ 13150 Dragning av tre vinnare i frågetävlingen, ”vilket är substratet till vassen?”. 

 

§ 13151 ”Vårträff 2013” med medlemsföreningarna på temat ”Många bäckar små- 

                  Åtgärder med ideella krafter”.  
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§ 13152 ”Årsmöte för verksamhetsåret 2012 med medlemsföreningarna på temat 

                      ”Många bäckar små- Åtgärder med ideella krafter”. 

 

§ 13153 Nominering av valberedning till årsmötet/föreningsstämman 2013. 

 

§ 13154 Styrelsens förslag till revisor. 

 

§ 13155 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 201306 – 201312 

 

§ 13156 Inkommer förfrågan från Gunnel Göstasson om ekonomiskt bistånd för att 

  transportera bort vass.  

 

§ 13157 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

 

 

 

 

Dagordning - Informationsärenden §§ 13158 – 13161 

 

 

§ 13158 Nyhetsbrev för maj månad 2013. 

§ 13159 Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. 

  miljöbränsle, alkylatbensin. 

§ 13160 Information och kommunikation – handlingar i diariet. 

§ 13161 Bergkvaradagen den 9 maj 2013. 

 

 

Dagordning – Delgivningsärenden § 13162 

§ 13162  …återfinns på sidan 25-26 i detta protokoll 

§ 13163 Nästa styrelsemöte 

§ 13164 Mötet avslutas 
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Beslutsärenden §§ 13149 – 13157  

 

§ 13149 Utvärdering av Bergkvaradagen den 9 maj 2013 – Kristihimmelsfärds dag.  

 Utdelning av lotterilistor med nr 17 och 19. 

  

Vid överläggningen den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar checklistan för genomförandet av 

  ”Bergkvaradagen 2013”. Checklistan skall kompletteras med visuella 

  experiment som tydligt visar alkylatbensinens miljöfördelar. 

 

På vårt demobord skall det finnas en dunk ”Aspen”. Vidare två skålar med dels 

alkylatbensin som det finns en frigolitbit i och dels vanlig 95-oktanig bensin 

som det också finns en frigolitbit i. Uppgiften för besökarna är att tala om i 

vilken skål som det finns alkylatbensin. 

 

Sekreteraren går även igenom vad Lotterilagen (1994:1 000) stadgar och om det 

finns möjlighet för Kustmiljögruppen att ha ett lotteri utan tillstånd. 

Sekretariatet har gjort en juridiks bedömning och att detta skall vara fullt möjligt 

med hänvisning till den 19:e paragrafen i lotterilagen. 

 

Vi kommer att använda oss av… 

 

 Lottlistor, där det framgår…  

 … när dragningen äger rum 

 … sista dag för försäljning av lotter 

 … antalet lotter som lotteriet omfattar (400 stycken) 

 … pris per lott (5 kronor) 

 … försäljningen skall ske i samband med evenemang 

 … geografisk begränsning, Torsås kommun 

 … vinstvärdet som måste ligga mellan 35-50% 

 … kontrollant, Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor 

 … att vinsterna lämnas ut till vinnarna. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till checklista med de kompletteringar 

som har framkommit vid dagens överläggning. 

 

 Ge sekretariatet i uppgift att senast fredagen den 3 maj 2013 översända den 

kompletta och rätta checklistan till styrelsens ledamöter. 

 

 Ordföranden lyckönskar de ledamöter i styrelsen som skall bära och hålla 

fanan högt för Kustmiljögruppens miljöarbete på Bergkvaradagen för ett 

friskare Kalmarsund. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013 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 med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekretariatet meddelar att det finns två stycken Lotterilistor med nr 17 och 19, 

  som finns att tillgå för den styrelseledamot som känner sig manad att bidra till 

  att fylla på föreningens kassa. 

 

Sekretariatet har även kompletterat den checklista för Bergkvaradagen som 

skickades ut till ledamöterna via mail den 3 maj 2013 i enlighet med beslut från 

föregående sammanträde. Ex. på kompletteringar är växelkassa, stolar, 

utslagshink för experiment, stor avfallspåse, hushållspapper på rulle. 

Checklistan som infördes på Bergkvaradagen 2012 måste nu ses som ett väl 

uppdaterat planeringsinstrument för 2014. 

 

Det har inkommit mail 2013-05-09 , som finns i diariet med samma datum, från 

Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med ”ett TACK till att ni som var 

med och gjorde Bergkvaradagen till en fantastisk dag…”. 

 

Pia Prestel och Kennert Täck delger sina tankar om hur de upplevde 

Bergkvaradagen. 

 

Positiva iakttagelser 

- På bordet fanns det två stycken lotterilistor med 100 lotter på vardera listan á 

5 kronor. Den ena lottlistan såldes nästan slut, vilket måste anses bra. 
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- Frågetävlingen, vilket är substratet till pelletsen, gav 25 svar. 

- De olika experimenten för både barn och vuxna utgjorde en 

kontaktmöjlighet för funktionärerna att komma i kontakt med 

marknadsdeltagarna. Experimentet med alkylatbensin kontra vanlig 95-

oktanig bensin påvisade mycket tydligt alkylatbensinens miljömässiga 

fördelar. 

- Stor potential att komma i kontakt med mässdeltagarna och berätta om vad 

Kustmiljögruppen står för, hur vi arbetar och tänker. 

- Inslaget med Assar Johanssons demonstration av Truxorn med tillhörande 

utrustning, som klippaggregat, slamsugningsaggregat mm lockade både barn 

och vuxna till att både se och hoppa runt på Truxorn. När nu Assar syns till 

under sommaren i full aktion med att klippa vass, kommer många att både 

veta vem Assar är och vad han gör utmed Torsås kommuns kustremsa. 

- Bergkvaradagen 2013 måste betraktas som snäppet bättre än 2012, mycket 

till följd av fler marknadsdeltagare, en mer noggrann planering och att vi var 

3 funktionärer på plats under hela dagen. 

 

Negativa iakttagelser 

- Placeringen mellan musiken och korvförsäljningen var ur informations- och 

pedagogisk synpunkt inte den allra bästa, dels för att vi som funktionärer 

fick överrösta musiken och dels för att många tog en extra sväng förbi vårt 

bord. Detta medförde att kontaktytan och möjligheten till att få berätta om 

vår verksamhet delvis gick förlorad. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Utvärderingen av Bergkvaradagen 2013 skall i enlighet med vad som 

framkommer av paragraf 13149 skickas via mail till Frida Portin, 

Bergkvara Samhällsförening av sekretariatet. 

 

 Föreslå arbetsgruppen för Bergkvara Samhällsförening en annan placering 

av vårt mässbord till 2014 för att vi bättre skall kunna informera och 

kommunicera med marknadsdeltagarna. 

 

 Lottlista nr 17 skall försäljas av Roland Blomqvist resp. lottlista nr 19 skall 

försäljas av Rune Fransén. Absolut sista försäljningsdag är den 30 juni 

2013 enligt fasställda uppgifter på Lotterilistorna. Dragning sker den 1 juli 

med Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman som lotterigranskare. 

 

 Ordföranden riktar ett varmt TACK till Karl-Gustaf Eklund, Pia Prestel, 

Kennert Täck, Solbrith och Jan Hellman samt Assar Johansson som med 

sitt arbete gjorde Bergkvaradagen möjlig och framgångsrik. 
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§ 13150 Dragning av tre vinnare i frågetävlingen, ”vilket är substratet till vassen”. 

 

Ordföranden Rune Fransén öppnar den plomberade lådan som innehåller 25 

stycken svarstalonger. Ledamoten Pia Prestel tar svarstalonger ur lådan tills tre 

rätta svar erhålls. Det rätta svaret är vass, vilket följande tre namngivna personer 

har uppgett. 

 Styrelsen beslutar att tilldela 

 Kjell Kristiansson, 0705-24 10 33 – Lindehult 2010,380 44 ALSTERBRO 

 Karin Seling, 0705-88 93 20 – Korsåkersvägen 81, 226 50 LUND 

 Katrine Sjöholm, 0708-18 58 14 – Storgatan 85B, 385 40 BERGKVARA 

 

En kustmiljönål för rätt svar i frågetävlingen ”vilket är substratet till pelletsen?” 

på Bergkvaradagen den 9 maj 2013. Rätt svar var VASS. 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 Omgående justera denna paragraf.  

 Sekretariatet skall meddela pristagarna via sms att de vunnit senast fredagen 

den 17 maj 2013 samt översända priset en Kustmiljönål, en kustmiljö- 

informationsfolder samt en informationsbroschyr om vass. 

 

 

§ 13151 ”Vårträff 2013” med medlemsföreningarna på temat ”Många bäckar små- 

                  Åtgärder med ideella krafter”. 

Vid överläggningen den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar. 

 

Av första sidan i detta protokoll framgår det att sittande ordförande Rune 

Fransén lämnar styrelsemötet av personliga skäl och lämnar över 

ordförandeklubban till Roland Blomqvist.  

Göran Wahlström inträder fr.o.m. denna paragraf som tjänstgörande ersättare.  

Sekreteraren påminner ledamöterna om, att ”Vårträffen/Årsmötet/ 

är slutligen fastställd att gå av stapeln lördagen den 15 juni 2013. 
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Sekreteraren går igenom och kommenterar checklistan för genomförandet av 

  ”Vårträffen 2013”.  

 

Checklistan skall kompletteras, modifieras och justeras enligt följande… 

… vid sponsorer skall Dalskärs Sjökrog läggas till. 

 … vid förtäring skall det specificeras kaffe, te, smör, fralla, ost, marmelad, 

       mjölk, frukt, citrondricka. 

… under lotteriansvarig skall det läggas till en lotteriring med 100 lotter á 5 

                           kronor. 

… första priset skall vara glaskonst av Målerås Glasbruk och föreställa en 

       gnagare, andra pris elartikel från GePe:s samt tredje pris en kustmiljönål. 

                 … gåva till föreläsare två blombuketter á 100 kronor, vilket ombesörjs av 

      Göran W. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar inbjudan och detaljerat program med 

  hålltider för genomförandet av ”Vårträffen 2013”.  

Kompletteringar, modifieringar och justeringar skall göras enligt följande… 

 

… 10.20 – 10.40 skall det vara fikapaus med kaffe/te och fralla. 

                  Lotteriförsäljning. 

… 10.40    Tankar kring ålfisket mm., Leif Lindberg. 

… 11.00    Kustmiljöföreningarnas aktuella projekt, planer och frågor. 

… 11.20    Kustmiljögruppens aktuella projekt med ”kick off” kampanj för att 

                  använda alkylatbensin i två-takts båtmotorer samt punkten om 

                  slamsugning utmed kusten. 

… 11.50     Vi tar en bensträckare. Frukt och dricka samt lotteridragning. 

… 12.00     Därefter är programmet enligt tidigare utsänt program. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till checklista till ”Vårträffen 2013” 

med de kompletteringar, justeringar och rättelser som har framkommit vid 

dagens överläggning. 

 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till inbjudan jämte detaljerat program 

till ”Vårträffen 2013” med beaktande av de kompletteringar, justeringar 

och rättelser som har framkommit vid dagens överläggning. 

 

 Inbjudan skall sändas ut till medlemsföreningarnas samtliga 

kontaktpersoner samt till de personer som finns i den vänstra spalten på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 
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 Presiditet och sekretariatet äger rätt, att om så krävs kontinuerligt 

översända färdigställd information och material till ledamöterna som berör 

årsmötet/föreningsstämman intill det extra insatta styrelsemötet den 15 maj 

2013.  

Sådant material är bl.a.  

Kallelse till årsmöte.  

Dagordning för årsmötet.  

Årsredovisning 2012. 

Förslag till reviderade stadgar. 

Förlag till verksamhetsplan 201306–201312. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013 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 med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

 Sekreteraren går igenom och kommenterar följande handlingar 

 Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2013”. 

 Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2013” på temat ”Många bäckar 

små – Åtgärder med ideella krafter”. 

 Detaljerat program med hålltider. 

Ovannämnda underlag återfinns på hemsidan. Klicka på den blå länken nedan 

för att ta del av underlaget. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-

sma/ 

I och med att sekreteraren muntligt gått igenom punkterna ovan och fått 

klartecken av ledamöterna, att alla nu är väl införstådda med sina 

arbetsuppgifter, är ordföranden förvissad om att allt kommer att ”löpa till allas 

belåtenhet på Vårträffen 2013 ”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka sekreteraren för informationen och presentationen av de handlingar 

som föredragits och ser med stor tillförsikt fram emot ”Vårträffen 2013” 

med medlemsföreningarna på temat ”Många bäckar små – Åtgärder med 

ideella krafter”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/
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§ 13152 ”Årsmöte för verksamhetsåret 2012 med medlemsföreningarna på temat 

                      ”Många bäckar små- Åtgärder med ideella krafter”. 

                

Vid överläggningen den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 Presiditet och sekretariatet äger rätt, att om så krävs kontinuerligt 

översända färdigställd information och material till ledamöterna som berör 

årsmötet/föreningsstämman intill det extra insatta styrelsemötet den 15 maj 

2013.  

 

Sådant material är bl.a.  

Kallelse till årsmöte.  

Dagordning för årsmötet.  

Årsredovisning 2012. 

Förslag till reviderade stadgar. 

Förlag till verksamhetsplan 201306–201312. 

 

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013 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 med styrelsen framkommer följande tankar. 

Sekreteraren går igenom och kommenterar de handlingar som omnämns i 

styrelsens beslut från den 23 april 2013 och ber om beslut i frågan om 

vilken/vilka personer i styrelsen som skall presentera… 

 

 Styrelsens förslag ”Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012”. 

 Styrelsens förslag till ”verksamhetsbudget för 2013”. 

 Styrelsens förslag till ”reglemente för kostnadsersättningar och 

attestinstruktion”. 

 Styrelsens förslag till ”verksamhetsplan för perioden 201306–201312”. 

 Styrelsens förslag till ”reviderade stadgar”. 

 Styrelsens förslag till ”valberedning”. 

 Styrelsens förslag till ”revisor” 
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 Behandling av ”styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner” 

 

Ovannämnda underlag återfinns på hemsidan. Klicka på den blå länken nedan 

för att ta del av underlaget. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar- 

sma/ 

Presidiets förslag till reviderade och omarbetade stadgar har varit ute på remiss 

till Jan Hellman och återfinns i diariet 2013-05-07. Jan H har i telefonsamtal 

med sekreteraren den 12 maj 2013, lämnat följande synpunkter… 

 § 11 sista meningen skall lyda … Revisorn ska senast den 15 april samma 

år som årsmötet avge sin revisionsberättelse, vid förfall inträder ersättare. 

 § 15 första stycket skall lyda… Extra årsmöte hålls när styrelsen eller 

revisorn finner att det är nödvändigt och/eller när minst fem av 

Kustmiljögruppens Medlems-/Kustmiljöföreningar kräver detta genom en 

skriftlig begäran tillsänd styrelsen. 

Sekreteraren vänder sig till ledamöterna, hur de ser på behovet av att en 

röstlängd tas fram före årsmötet samt om det från ledamöternas sida finns 

förslag på ordförande för årsmötet. Sekreteraren föreslår att kontakt tas med 

Birgitta Hedvall med förfrågan om hon är villig att ställa upp som ordförande 

för årsmötet 2013. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Framlägga av sekretariatet sammanställt och upprättat förslag till 

”Årsredovisning för verksamhetsåret 2013”, utan erinringar till årsmötet 

för beslut 2013-06-15, punkt 08 på dagordningen.  

Förvaltningsberättelsen föredras av Rune Fransén. 

De ekonomiska delarna föredras av Karl-Gustaf Eklund. 

Revisionen föredras av Jan Hellman. 

 Framlägga styrelsens förslag till ”reviderade stadgar” enligt tidigare 

beslut i styrelsen 2013-03-21, § 13092, till årsmötet för beslut 2013-06-15, 

punkt 11 på dagordningen med beaktande av vad revisor Jan Hellman 

lämnat i sitt muntliga remissyttrande 2013-05-12. 

Föredragande Karl-Gustaf Eklund. 

 Framlägga styrelsens förslag till ”revisor” enligt beslut i detta protokoll  

§ 13154, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 15. 

Föredragande Karl-Gustaf Eklund. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-%0bsma/
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-%0bsma/
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 Framlägga styrelsens förslag till ”valberedning” enligt beslut i detta 

protokoll § 13153, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 16. 

Föredragande Karl-Gustaf Eklund. 

 Framlägga styrelsens förslag till ”verksamhetsbudget för 2013” enligt 

tidigare tagna beslut i styrelsen 2013-01-15, § 13004, till årsmötet för 

beslut 2013-06-15, punkt 17. 

Föredragande Karl-Gustaf Eklund. 

 Framlägga styrelsens förslag till ”reglemente för kostnadsersättningar 

och attestinstruktion” enligt tidigare tagna beslut i styrelsen 2013-02-26, 

§ 13036, till årsmötet för beslut 2013-06-15, punkt 18. 

Föredragande Karl-Gustaf Eklund. 

 Framlägga styrelsens förslag till ”verksamhetsplan för perioden  

201306 - 201312” enligt beslut i detta protokoll § 13155, till årsmötet för 

beslut 2013-06-15, punkt 19. 

Föredragande Rune Fransén. 

 Föreslå årsmötet 2013-06-15, att punkt 21 på dagordningen ”behandling 

av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner”, utgår då det inte 

föreligger några motioner från medlemsföreningarna. 

 Någon röstlängd inte skall upprättas i förväg inför årsmötet av sekretariatet. 

 Uppdra åt sekretariatet att tillfråga Birgitta Hedvall om hon är beredd att 

axla ordförandeskapet vid årsmötet 2013 med medlemsföreningarna. 

 Uppdra åt sekretariatet att tillfråga Pernilla Landin om hon kan vara 

behjälpliga med att kopiera upp 15 ex av Årsredovisningen för 2012, efter 

det att den kompletterats med ordförandens tankar inför framtiden på sidan 

11, styrelseledamöternas underskrifter på sidan 12 och Jan Hellmans 

underskrift på sidan 14, revisionsuppdraget.  

 

 

§ 13153 Nominering av valberedning till årsmötet 2013. 

 

Vid överläggningen den 23 april 2013 gick ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar. 
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Sekreteraren meddelar att han i mail 2013-04-14 har tillskrivit samtliga  

  kontaktpersoner i de medlemsföreningar som inte har någon representation i 

  nuvarande styrelse och bett dessa vänligen nominera en kandidat till den 

  valberedning som skall väljas av årsmötet den 15 juni 2013. 

 

Uppgifterna om nominerad kandidat skall vara Kustmiljögruppens sekretariat 

  tillhanda senast den 5 april 2013. 

 

I Kustmiljögruppens stadgar framgår det inte hur många ledamöter som 

  valberedningen skall bestå utav, men för att få en något sånär god representation 

  från norr till söder utmed kustremsan bör antalet ordinarie ledamöter minst 

  uppgå till två personer jämte en ersättare.  

 

Vi detta protokolls skrivande har det inkommit svar från Bergkvara 

  hembygdsgille, Gunnarstorps miljöförening och Järnsida Stugägareförening. 

 

Bergkvara hembygdsgille nominerar sin ordförande Britt-Marie Östman jämte 

  en ersättare som är Leif Lindberg. 

 

Skulle mot förmodan medlemsföreningarna inte hörsamma och/eller sakna 

  förslag på lämpliga kandidater till valberedningen, så ämnar styrelsen på egen 

  hand och med kraft av sin ställning nominera lämpliga kandidater såväl inom 

  som utom medlemsföreningarna. 

 

  

 Styrelsen beslutar att 

 

 Med spänning avvakta den 5 april 2013, då nomineringstiden går ut för 

lämpliga kandidater till den valberedning som skall väljas på årsmötet den 15 

juni 2013. 

 

 I den mån som det inte finns ett tillräckligt antal nominerade ledamöter till 

valberedningen, uppdra åt presidiet att söka kandidater såväl inom som utom 

medlemsföreningarna. 

 

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013 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 med styrelsen framkommer följande tankar. 
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Sekreteraren meddelar att kontakter har tagits och samtal har förts med  

Britt-Marie Östman och Assar Johansson på Bergkvaradagen i rubricerat ärende 

mot bakgrund av att medlemsföreningarna inte har lyckats per den 5 maj 2013 i 

sin uppgift, att nominera ledamöter till den valberedning som skall väljas på 

årsmötet den 15 juni 2013. 

 

Sekreteraren har vidare i mail den 13 maj 2013 till Britt-Marie Östman och 

Assar Johansson förvissat sig om och följt upp resultatet av de samtal som 

fördes på Bergkvaradagen, varför styrelsens förslag till årsmötet är att välja… 

 

Britt-Marie Östman, sammankallande 

Assar Johansson, ledamot 

Leif Lindberg, ersättare 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 

 

 Att till valberedning föreslå Britt-Marie Östman, sammankallande och Assar 

Johansson med Leif Lindberg som ersättare. 

 

 

Årsmötet beslutar att 

 

 

 

§ 13154 Styrelsens förslag till ”revisor” 

 Torsås Kustmiljögrupp har inte vid årsmötet 2012 med medlemsföreningarna 

  nominerat några kandidater till valberedningen, utan styrelsen har i egenskap av 

  sin ställning och auktoritet fungerat som valberedning intill årsmötet 2013. 

 Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att Jan Hellman omväljs till revisor för 

  en tid av 1 år. (Utgår om årsmötet bifaller punkt 11 på årsmötesdagordningen) 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 

 Att Jan Hellman omväljs till revisor för en tid av 1 år i Kustmiljögruppen.  

(Utgår om årsmötet bifaller punkt 11 på årsmötesdagordningen) 

 Att omgående justera denna beslutsparagraf. 

 

Årsmötet beslutar att 
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§ 13155 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 201306 – 201312 

 

Sekretariatet har inför dagens sammanträde med styrelsen arbetat med rubricerat 

ärende och som skall behandlas på årsmötet med medlemsföreningarna vid 

punkt 19 på dagordningen. 

 

Sekreteraren har valt att koncentrera sig till rubriker och/eller 

verksamhetspunkter så att det blir både lättare och överskådligare för 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner, att vid årsmötet ta ställning till vilka 

rubriker och/eller verksamhetspunkter som skall ingå i verksamhetsplanen som 

skall gälla för perioden 201306- 201312. 

 

Sekreteraren har sneglat på styrelsens förslag till nya stadgar, där det framgår att 

verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret d.v.s. 2014 skall tas vid 

föreningsstämman i samband med ”Höstträffen” för medlemsföreningarna. 

Detta innebär i sin tur att mer än en rubrik och/eller verksamhetspunkt lever 

vidare under höstterminen 2013och nya rubriker och/eller verksamhetspunkter 

ser dagens ljus vid föreningsstämman under hösten. 

 

Sekreteraren utgår vidare ifrån att föreningsstämman kommer att ange 

viljeinriktningen för det komman verksamhetsåret i enbart rubriker och/eller 

verksamhetspunkter och överlåter åt styrelsen att ”klä” dessa i ”löptext” om, när, 

hur och på vilket sätt dessa verksamhetspunkter skall ske. 

 

Nya rubriker och/eller verksamhetspunkter i den reviderade verksamhetsplanen 

under höstterminen 2013 är då… 

 

 Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor. 

 

 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska 

 

 Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som 

ekonomiskt stödjer vår verksamhet. 

 

 Slamsugning av mindre badplatser och båthamnar – tidsplanering och 

ansökningshandlingar. 

 

Efter tillägg av ovan uppräknade fyra punkter kommer verksamhetsplanen i 

enlighet med sekretariatets förslag sammanlagt innehålla 14 rubriker och/eller 

verksamhetspunkter. 

 

 

Sekretariatets förslag till rubriker/verksamhetspunkter för perioden 

 Kampanj för att två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. alkylatbensin.  
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 Revidering av Kustvårdsplan (Vattenvårdsplan) 2013-2016. 

  

 Utbildning av ”miljöambassadörer”. 

 

 Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor. 

 

 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska. 

  

 Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med 

intressanta och relevanta teman för medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 

 Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som 

ekonomiskt stödjer vår verksamhet. 

 

 Vasslåtter – tidsplanering och ansökningshandlingar. 

 

 Slamsugning av mindre badplatser och båthamnar – tidsplanering och 

ansökningshandlingar. 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av  

vasspellets tillverkning – beräknas slutföras under augusti månad 2013. 

  

 Att aktivt delta i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter som 

Vattenrådet inbjuder till. 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns Va-

planprocess 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 2 i VB 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i 

”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019” 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 

 Att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan omfattande de 14 

verksamhetspunkter, varav 4:a är helt nya och de övriga är sådana 

verksamhetspunkter som styrelsen inte har avslutat, utan fortfarande är både 

aktuella och pågående. 

 

Årsmötet beslutar att 
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§ 13156 Inkommer förfrågan från Gunnel Göstasson om ekonomiskt bistånd för att 

  transportera bort vass.  

 

 Inkommer mail 2013-04-29, som återfinns i diariet med samma datum, från 

  Gunnel Göstasson, Gunnarstorps miljöförening. 

 

Gunnel G skriver i sitt mail ”här kan ni se en artikel om när ”Kalix” tar bort 

vassen i Gunnarstorp. På vårt förra styrelsemöte pratade vi om att kostnaden för 

detta är hög för en liten förening. Det är ju mer ogynnsamma förhållande i vårt 

område, eftersom vassen har lagts upp på öarna och medför större kostnader”. 

 

”Vi undrar om det finns möjlighet att Kustmiljögruppen kan bistå med något 

ytterligare bidrag? Förhandlingar pågår även med ”Kalix” om minskning av 

arvodet”. 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

 Ordföranden låter varje ledamot i styrelsen lämna sina synpunkter och tankar i 

  rubricerat ärende. Det råder en samstämd uppfattning och stor förståelse i 

  styrelsen för de synpunkter, svårigheter och problem som en liten förening 

  onekligen brottas med, då den slagna vassen skall tas omhand under 

  ogynnsamma förhållanden i arkipelagen. 

 

Enligt vår uppfattning så har Kustmiljögruppen genom sin styrelse som sin 

främsta uppgift att agera målmedvetet i övergripande kustmiljöfrågor som är 

gemensamma och berör alla medlemsföreningar på ett likvärdigt sätt. 

 

Med detta synsätt som grund och ledstjärna för vårt arbete i nuvarande vald 

styrelse, är det vår uppfattning, att det inte är Kustmiljögruppens uppgift tillika 

skyldighet att ekonomiskt engagera sig i enskilda medlemsföreningars 

miljösatsningar och miljöprojekt. 

 

Styrelsen ser det dock som sin skyldighet att vägleda Gunnarstorps 

Miljöförening genom att komma med förslag om, att vassen kan exempelvis  

eldas på plats ute på holmarna i arkipelagen och att askan därefter 

transporerteras till en deponi på fastlandet i enlighet med Länsstyrelsens 

riktlinjer. 

 

 Vi är och har alltid inom styrelsen varit mycket imponerade av Er förmåga att 

  hitta ekonomiska möjligheter och finna lösningar på Era miljösatsningar, vilket 

  vi är förvissade om, att Ni även gör i detta fall. 
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 Vi vill även försynt påminna om, att Kustmiljögruppen har stått för 

  etableringskostnaden för PKN Consulting under vass- och verksamhetsåret 

  2012 i enlighet med det resonemang som vi har fört ovan. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Med hänvisning till vad som ovan sagts avslå begärd framställan om 

ekonomiskt stöd för omhändertagande av vass. 

 

 Omgående justera denna protokollsparagraf. 

 

 

§ 13157 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen 

Vid överläggningen den 23 april 2013 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 med styrelsen framkom följande tankar.  

 

Ordföranden går igenom alla de företag som finns uppräknade på sidorna 11-12 

i detta protokoll oavsett färg. Göran W rapporterar att Möre Golfklubb hellre ser 

sig som en verksamhet som vill bli sponsrad än att sponsra andra! Eftersom 

tävlingarna för 2013 redan är spikade, så kan det inte uteslutas att Golfklubben 

kan tänka sig någon form av aktivitet som kan vara till förmån för 

Kustmiljögruppen. Göran W bör ta förnyade kontakter med Golfklubben inför 

nästa tävlingssäsong. 

 

Sekretariatet vädjar ödmjukt om att det finns ett korrekt underlag när den nya 

sponsorgivaren skall läggas in på hemsidan. Det kan inte anses rimligt att 

sekreteraren skall behöva gå in på nätet och/eller hitta.se för att återfinna 

adekvat och korrekt företagsinformation. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Listan av uppräknade vänföretag på sidorna 11-12 skall revideras av 

sekretariatet, så att de företag som redan finns listade och namngiva på 

hemsidan tas bort. Den reviderade listan skall finnas med vid den kallelse 

som utgår till styrelsesammanträdet den 22 maj 2013. 
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 Rödmarkerade uppräknade vänföretag tas bort från företagslistan. 

 

 Kassören skall skicka räkning för sponsringsbidrag till vänföretagen 

Automatlego och Ådala Verkstad AB på 1 000 kronor vardera. 

 

 Garpens Vänner och Bergkvara Båtklubb skall läggas in som sponsorer och 

att erforderliga uppgifter till sekretariatet lämnas av ordföranden. 

 

 De vänföretag som lämnat ett sponsorbidrag på 1 000 kronor eller mer skall 

som styrelsen tidigare tagit beslut på tilldelas ett inramat Kustmiljödiplom.  

 

Kassören ombeds att till sekretariatet lämna uppgifter på vilka vänföretag 

som lämnat ett sponsorbidrag på minst 1 000 kronor. 

 

 Sekretariatet skall lämna de ifyllda diplomen till Roland Blomqvist för 

inramning. 

 

 Kustmiljödiplom oavsett om de är inramade eller ej skall utdelas 

personligen av den styrelseledamot i Kustmiljögruppens styrelse som 

”värvat” sponsorn/vänföretaget. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013 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 med styrelsen framkommer följande tankar.  

 

Sekreteraren meddelar att det inkommit mail 2013-05-12 från kassören med 

uppgifter på vilka ”vänföretag” som sponsrat Kustmiljögruppen med 1 000 

kronor eller mer. 

 

Sekreteraren meddelar vidare att 12 stycken diplom överlämnats till Roland 

Blomqvist för inramning. Detta innebär att det saknas 15 diplom till de 

vänföretag som sponsrat Kustmiljögruppen och som finns upptagna på 

hemsidan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-

kustmiljogruppen/ 

 

Roland överlämnar till sekretariatet 21 stycken nytryckta kustmiljödiplom, som 

skall användas till de ”vänföretag” som sponsrat Kustmiljögruppen med ett 

belopp som understiger 1 000 kronor. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
http://www.kustmiljogruppen.org/stod-kustmiljogruppen/vi-stodjer-kustmiljogruppen/
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Sekreteraren kommer att ta kontakt med Johan Blomqvist Webbochform.se, då 

det föreligger problem med layouten på hemsidan. 

 

Nedan återfinns en förteckning på de företag som det fortfarande pågår 

diskussioner med. 

 

 

Aktuell sponsringslista per den 2 maj 2013 

 
 Automatlego    Göran 

 KREAB     Roland 

 Liljas Bil i Bergkvara    Kåge 

 Spinova     Roland 

 Ådala Verkstad AB    Göran 

 

 

Göran W lovar att tala med Solveig Johansson och införskaffa de underlag som 

krävs för att kassören Kennert Täck skall kunna fakturera Automatlego och 

Ådala Verkstad AB ett sponsorbelopp som uppgår till 1 000 kronor från vardera 

”vänföretaget”. 

 

Sekreteraren påminner ledamöterna att det är möjligt för respektive ”vänföretag” 

att få sin ”logga” publicerad på hemsidan under linjalrubriken ”Vi stödjer 

Kustmiljögruppen”. 

 

Roland meddelar att Spinova har tackat nej till att bli ett ”vänföretag” till 

Kustmiljögruppen. 

 

Ledamöterna Karl-Gustaf Eklund och Roland Blomqvist uppmanas att slutföra 

kontakterna med Liljas Bil i Bergkvara och KREAB. 

 

Ordföranden utgår ifrån att kassören Kennert Täck vid nästa 

styrelsesammanträde den 12 juni 2013 kan meddela att de båda företagen 

Automatlego och Ådala Verkstad AB har fakturerats 1 000 kronor. 

 

Därmed har listan med potentiella företag genomarbetats, varför ordföranden 

förklarar att sponsringskampanjen 2013-2015 nu är officiellt avslutad, men 

uppmanar samtidigt ledamöterna att vara vaksamma och scanna av potentiella 

nya ”vänföretag” till Kustmiljögruppen, när tillfälle så föreligger. 
 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Sponsringskampanjen 2013-2015 nu är officiellt avslutad, men uppmanar 

samtidigt ledamöterna att vara vaksamma och scanna av potentiella nya 
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”vänföretag” till Kustmiljögruppen, när tillfälle så föreligger. 
 

 De vänföretag som så önskar får ha sin logga på vår hemsida under 

linjalrubriken ”Vi stödjer Kustmiljögruppen”, en lämplig fråga att ställa när 

kustmiljödiplomet överlämnas. 

 

 Det skall inte tas några kontakter med pressen för att lyfta fram de 

”vänföretag” som sponsrar Kustmiljögruppen under perioden 2013-2015. 

Detta skall dock ske vid den sponsorträff som styrelsen tidigare fattat beslut 

om under september månad 2013, enligt protokoll 2013-03-21, § 13093. 

 

 

 

Informationsärenden §§ 13158 – 13161 

 

 

 

§ 13158 Nyhetsbrev för maj månad 2013. 

 

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för maj månad 2013. 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Godkänna Nyhetsbrevet för maj månad 2013 samt att be sekretariatet att 

lägga ut det på hemsidan. 

 

§ 13159 Kampanj för att två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, 

  alkylatbensin. 

Vid överläggningen den 23 april 2013 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 med styrelsen framkom följande tankar.  

 

”Kampanjen” startar på allvar med en rejäl ”kick” off i samband med 

”Vårträffen” med medlemsföreningarna och ligger helt i linje med 

Kustmiljögruppens uppgift att skapa debatt om och för miljöförbättrande 

åtgärder.  
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Vi initierar och marknaden får sedan ta hand om den affärsmässiga biten. 

Ytterligare en viktig effekt är den ”vinst” som båtägaren får genom att motorn 

mår så mycket bättre.  

 

Det bör vidare noteras att ”Vårträffen” är framflyttad till lördagen den 15 juni 

2013. Kampanjen ligger i ordförandens göra-låda enligt tidigare tagna beslut 

med förstärkning av sekretariatet.  

 

Förannonsering av kampanjen kommer dock att ske på Bergkvaradagen, 

torsdagen den 9 maj 2013 via exempelvis visuell beskrivning med färgat vatten 

(svart för bensin) och (klart för alkylatbensin) där den ena skålen visar hur en 

förgasare ser ut invändigt om Du använder vanlig bensin respektive hur den ser 

ut om Du använder alkylatbensin. Ytterligare ett visuellt försök är att under ett 

dygn lägga ett frigolitstycke i alkylatbensin respektive vanlig 95-oktanig bensin 

och se vad som händer. Intressanta iakttagelser som bör leda till eftertanke hos 

besökarna vid vårt bord på Bergkvaradagen. 

 

Ordföranden har via kontakter med Niklas Andersson, Maskinaffären i Nybro 

förvissat sig om, om de kan erbjuda sig att vara mellanhand vid försäljning av 

alkylatbensin i ”lös vikt” dock att det finns intressenter i kommunen som vill 

starta upp denna typ av retailförsäljning. 

 

Literpriset för alkylatbensin i lösvikt ligger ca 30 % under det pris som 

alkylatbensinen kostar i dunk, vilket innebär ca 19-20 kronor litern. 

 

Vid kontakter med Ohlssons Marina i Bergkvara hamn har de särskilt påpekat 

att det är bra med alkylatbensin för 2-takts båtmotorer, men att det krävs 

justeringar av motorn/förgasaren för att få en bra gång. Detta är just nu 

högaktuellt inför vårens och sommarens service. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Fortsätta arbetet med kampanjen på den inslagna vägen, dels på 

Bergkvaradagen den 9 maj och den stora ”kick-offen” vid Vårträffen med 

medlemsföreningarna den 15 juni 2013. 

 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder.  
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Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden anser att detta ärende är av särskild vikt och vill därför avlägga en 

nulägesrapport till styrelsens ledamöter om hur långt arbetet med kampanjen 

framskridit, varför det har satts in som ett extra ärende under information. 

  

 Ordföranden meddelar att Lantmännen gärna är med och står bakom kampanjen 

  med alkylatbensin. Lantmännens platschef i Bergkvara Rebecka har varit i 

  kontakt med Aspens centrala ledning, men inte utlovats därifrån något 

  kampanjbidrag, såsom ett lägre försäljningspris under kampanjperioden. 

 

Diskussioner förs om ett preliminärt upplägg för kampanjen som kan se ut på 

  följande sätt…   

 

 Engagera, informera och involvera medlemsföreningarna i 

Kustmiljögruppen i kampanjen, vilket kommer att ske på och under 

”Vårträffen” den 15 juni 2013. 

 

 Engagera, informera och involvera lokalpressen (Barometern, Östran-OT 

och KLT) genom pressreleaser, intervjuer med potentiella retailers, 

motorkunniga inom Torsås kommun med flera aktörer, vilket tydligt 

markerar att det är en lokal kampanj. 

 

 Uppsättning av en bra affisch i småbåtshamnen, som tydligt anger 

kampanjens syfte och mål.  

 

 På lämplig plats i småbåtshamnen skall det placeras en beach-flagga med 

dubbelsidig text och en höjd av 3.6 meter, där det på den ena sidan står 

Kustmiljögruppen och på den andra exempelvis. Aspen och/eller 

alkylatbensin. Beach-flaggan skall/bör sponsras av Aspen eller någon 

annan intressent med hänsyn tagen till det förhållandevis låga priset – ca 

3 000 kronor, komplett med stativ och vattentyngd.  

 

 På Sjöslätten och inför Bergkvara Water festival bör det också finnas en 

skylt/affisch som talar om att det säljs miljöbränsle, alkylatbensin i 

småbåtshamnen, men även på andra namngivna platser i kommunen med 

uppgift om försäljning i lösvikt och/eller i dunk 5 respektive 25 liter. 

 

 Förnyade kontakter bör även tas med Niklas Andersson, Maskinaffären i 

Nybro för att reda ut hur och på vilket sätt som han aktivt kan medverka i 

kampanjen samt vilka ekonomiska resurser som han är beredd att ställa till 
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förfogande för kampanjens genomförande.  

 

 Ove Karlsson på Dalskärs Camping bunkrar redan idag båtar i 

småbåtshamnen med diesel och vid samtal och kontakter med honom, så 

har han ställt sig mycket positiv till Kustmiljögruppens 

miljöbränslekampanj. 

 

 Ohlssons Marina har på samma sätt som Ove Carlsson ställt sig bakom 

Kustmiljögruppens miljöbränslekampanj. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka ordföranden för den intressanta informationen och önskar lycka till i 

denna så viktiga kampanj för kustmiljön i Kalmarsund samt 

styrelseledamöterna erbjuder sin hjälp om så skulle behövas för att 

genomföra kampanjen. 

 

 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna 

 

 

§ 13160 Information och kommunikation – handlingar i diariet 

2013-04-25 

Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med den "tänka 

på information" (PDF), som styrelsen tagit beslut om 2013-04-23, § 13126 - 

avseende användningsområde för sedimentpump. 

2013-04-27 

Sekretariatet tillsänder deltagarna vid bord 7 vid Havs- och vattenforum 

2013 kongress 

16-17 april i Göteborg uppgifter om namn- och mailuppgifter. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Slampumpning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Intresserad-av-slamsugning-av-mindre-badplats-eller-sm%C3%A5b%C3%A5thamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Intresserad-av-slamsugning-av-mindre-badplats-eller-sm%C3%A5b%C3%A5thamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Namn-och-mailuppgifter-deltagarna-vid-bord-7-Havs-och-vattenforum-2013.pdf
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2013-04-29 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträde den 11 april 2013 

(PDF),verksamhetsberättelse för 2012-2013 (PDF) samt verksamhetsplan 

2013-2014. (PDF) 

2013-04-29 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

kallelse och förslag till dagordning PDF) till Vattenrådets årsmöte den 23 

maj 2013 i Centrumbiografen samt inbjudan till en föreläsning av Pär 

Holmgren och Staffan Lindberg med rubriken "En kväll om klimatet" (PDF) 

2013-04-30 

Centralt utskick av...                     

Nyhetsbrev för maj månad 2013 (PDF) via mail till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer 

inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står 

på Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

2013-05-07 

Centralt utskick av...  

Intresserad av slamsugning av mindre badplats eller småbåtshamn,  

"tänka på information" (PDF) 

# Inbjudan med detaljerat program till "Vårträffen 2013" (PDF) 

# Kallelse till årsmöte (PDF) 

# Dagordning till årsmöte (PDF) 

via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de 

exekutiva personer inom politik som står på Kustmiljögruppens externa 

mailinglista. 

2013-05-07 

Centralt utskick av... 

# Inbjudan med detaljerat program (PDF) till "Vårträffen 2013" 

via mail (PDF) till de exekutiva personer inom myndigheter, organisationer 

och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

2013-05-08 

Kallelse till extra styrelsemöte den 15 maj 2013. (PDF) med 

Kustmiljögruppen den 15 juni 2013. 

 

§ 13161 Bergkvaradagen den 9 maj 2013 

2013-04-28 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening 

med affisch (PDF) och program (PDF) till Bergkvaradagen den 9 maj 2013. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Minnesanteckningar-fr%C3%A5n-vattenr%C3%A5dets-styrelsem%C3%B6te-11-april-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Verksamhetsber%C3%A4ttelse-20120-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Verksamhetsplan-2013-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Verksamhetsplan-2013-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/V%C3%A4lkommen-den-23-maj-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/75-5-8-8-695-Kallelse-till-f+%C3%82reningst+%C3%B1mma-23-maj-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/En-kv%C3%A4ll-om-klimatet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-maj-2013-utg%C3%A5va-2-med-droppar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Intresserad-av-slamsugning-av-mindre-badplats-eller-sm+%C3%91b+%C3%91thamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-med-detaljerat-program.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-till-%C3%A5rsm%C3%B6te-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Dagordning-2013-06-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Intresseradav-slamsugning-inbjudan-till-v%C3%A5rtr%C3%A4ff-2013-kallelse-till-%C3%A5rsm%C3%B6te.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-med-detaljerat-program1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-med-detaljerat-program-till-politiker-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-till-extra-styrelsem%C3%B6te-2013-05-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen-9-maj-2013-kl.-11-14..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Affisch.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Program.pdf
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2013-05-03 

Sekretariatet utsänder checklista för genomförande av Bergkvaradagen den 

9 maj. (PDF) till samtliga ledamöter i styrelsen.  

2013-05-04 

Annons (PDF) om Bergkvaradagen den 9 maj 2013 utdelat i brevlådor i 

kommunen. 

 

2013-05-09 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med 

"TACK till alla Ni som var med och gjorde Bergkvaradagen till en fantastisk 

dag". 

 

 

Delgivningsärenden § 13162 

 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

2013-04-27 

Inkommer mailsvar (PDF) från Kennert Täck, kassör och ansvarig för 

Kustmiljögruppens sponsringskampanj med uppgifter om sponsorer som 

ännu ej är inlagda på hemsidan. 

2013-04-29 

Sekretariatets mailsvar (PDF) till Gunnel Göstasson, Gunnarstorps 

miljöförening med anledning av styrelsens förfrågan om att ansöka om 

ekonomiskt stöd för borttagning av vass. Till förfrågan biläggs kopia 

av tidningsartikel, KLT 2013-04-25. (PDF) 

2013-04-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps 

Miljöförening med anledning av sekretariatets mailsvar 2013-04-29 i ärendet 

"borttag av vass Gunnarstorp". 

2013-05-08 

Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin med anledning av 

sekretariatets inbjudan till "Vårträff 2013". 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Checklista-f%C3%B6r-genomf%C3%B6rande-av-Bergkvaradagen2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Checklista-f%C3%B6r-genomf%C3%B6rande-av-Bergkvaradagen2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Annons-i-brevl%C3%A5dan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sv-Bergkvaradagen-9-maj-2013-TACK.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Re-Inl%C3%A4ggning-av-sponsorer-p%C3%A5-hemsidfan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Gunnel-G%C3%B6stassons-fr%C3%A5ga-om-borttagning-av-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kalix-sk%C3%B6rdar-vass-med-en-ombyggd-bandvagn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sv-Re-Borttag-av-vass-Gunnarstorp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sv.-Inbjudan-till-V%C3%A5rtr%C3%A4ffen-20123.pdf
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2013-05-13 

Inkommer svarsmail (PDF) med bekräftelse på att Britt-Marie Östman, 

Bergkvara Hembygdsgille tackat ja till att bli sammankallande i den 

valberedning som skall väljas på årsmötet den 15 juni 2013. 

2013-05-13 

Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, kassör i Torsås Kustmiljögrupp 

med uppgift om "resultatredovisning för verksamhetsåret 2012". (PDF) 

2013-05-14 

Inkommer svarsmail (PDF) med bekräftelse på att Assar Johansson, Kvilla 

tackar ja till att bli ordinarie ledamot i den valberedning som skall väljas på 

årsmötet den 15 juni 2013. 

 

 

 

§ 13163 Nästa styrelsemöte  

  

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker i vecka 24, onsdagen den 

 12 juni 2013 hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden.  

 

 

 

§ 13164  Mötet avslutas  

 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang  

samt tackar på hela styrelsens vägnar Karl-Gustaf Eklund för god somrig 

förtäring. 

 

 

Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   Rune Fransén 

Sekreterare    Ordförande  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Valberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Resultatredovisning-f%C3%B6r-Tors%C3%A5s-Kustmilj%C3%B6grupp-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Godk%C3%A4nd-resultat-och-balansr%C3%A4kning-av-revisor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sv-Ledam%C3%B6ter-till-Kustmiljgruppens-ledam%C3%B6ter.pdf

