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Kallelse till Styrelsemöte 

 

Tid: Måndagen den 12 mars 2012, kl. 13.30 

Plats: I bostaden hos Pia Prestel – vägbeskrivning medföljer. Pia skriver…. 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

- Dagordningen fastställs 

- Föregående styrelseprotokoll från den 15 november 2011 godkänns/justeras. 

- Styrelseprotokoll från den 9 mars 2011 godkänns/justeras, varefter den läggs in på 

hemsidan. 

2. Ekonomi. Kassören redovisar Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

Hur gör vi för att stärka kassaflödet? 

3. Aktiviteter för att stödja Kustmiljögruppen. 

4. Kustmiljökonferens för de sju kustmiljökommunerna på Möre hotell fredagen den 1 

juni 2012. Minnesanteckningar bifogas kallelsen. För övrigt hänvisas till mail i diariet 

2012-02-01 resp.2012-02-16 resp. 2012-02-24. 

5. MOMENT-projekt. Vad händer efter projektet? Mail från 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun. Underlag för beslut finns i diariet 

med datum 2011-11-21, 2011-10-28 samt i protokoll 2011-11-03 § 07 och 2011-11-15 

§ 05.  

6. Införandet av Arbetsgrupper (AG) enligt beslut av årsmötet 2011 och presenterat av 

styrelseledamoten Roland Blomqvist vid Höstträffen i Bergkvara 2011. Underlag för 

beslut återfinns på hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/ Powerpoint 

presentationer. 

7. Stellan Hamrin f.d. Miljödepartementet och Fiskeriverket har till styrelsen för 

Kustmiljögruppen tillsänt mail med tankar om reglerad dränering av jordbruket som 
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både sparar vatten, närsalter och skyddare miljön. 

Underlag för beslut återfinns i diariet 2011-12-07. 

8. Arbetar Torsås Kustmiljögrupp aktivt och på ett levande sätt gentemot Kustmiljö- 

föreningarna samt känner Kustmiljöföreningarna delaktighet i Kustmiljögruppens 

arbete? 

9. Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening inkommer med mail avseende 

förtydliganden av minnesanteckningar från Höstträffen. Åtgärd? Sekretariatet har lagt 

in Egon Bergmans förtydliganden på hemsidan i Dokumentarkivet vid punkten 

minnesanteckningar. Underlag för beslut återfinns i diariet 2011-12-07. 

10. Utvärdering av Höstträffen 2011. 

11. Ramavtal för konsulttjänster bifogas kallelsen avseende hemsidan tecknat av presidiet 

med Johan Blomqvist Webb och Form. Ärendet tidigare behandlat 2011-11-15 § 07. 

12. Miljönyttan vid Åd i Bruatorpsån, motion från Leif Lindberg vid Kustmiljögruppens 

årsmöte i Bergkvara maj 2011. 

13. Presidiets brevsvar till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med inbjudan 

till samråd inför planerad vattenverksamhet i Grisbäckens avrinningsområde som berör 

fastigheterna Sandlycke 1:1 och Sloalycke 3:29. Underlag för beslut återfinns i diariet 

2012-01-05. 

14. Presidiets förslag på svar till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med 

inbjudan till samråd om detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Torsås kommun, Kalmar 

län. Underlag för beslut återfinns i diariet 2012-02-06. 

15. Presidiets förslag på svar till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun med 

inbjudan till samråd om detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. Torsås kommun, Kalmar län. 

Underlag för beslut återfinns i diariet 2012-02-06. 

16. Sekretariatets kvitterar följande handlingar. 

 CD-skiva med bilder från vasslåtter i Djursvik sommaren och hösten 2011. 

 CD som visar 50-talet bilder från Bruatorpsåns södra strand 2011-04-04 från öster 

om bron på Gunnarstorpsvägen ända ut till åmynningen i viken jämte tillstånd för 

Kustmiljögruppen att använda desamma. 

 244 stycken Kustmiljömärken. 

 Diaprojektor för visning av Powerpointmaterial.  

17. Godkännande av ”den nya hemsidan” vad avser rubriker i linjalen jämte underrubriker. 

Vad göra med gamla årsberättelser från Kustmiljöföreningarna som ligger på den 
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gamla hemsidan? Skall styrelsens representanter i vattenråden anges på hemsidan? Om 

ja, var någonstans skall detta anges? 

18. Genomgång och uppdatering av miljöappeller. Gjorda förslag av sekretariatet bifogas 

kallelsen. 

19. Administrativa rutiner som kräver beslut av styrelse och/eller årsmöte. 

 Presidium 

 Registrering i föreningsregistret 

 Revidering av föreningens stadgar. Firma, mandattid, utökning av antalet ersättare 

från en till två stycken då styrelsen numera har fem ordinarie ledamöter, suppleant 

utgår och ersätts med uttrycket ersättare, presidium, tidpunkt för årsmöte, tidpunkt 

när årsredovisningshandlingarna skall nå revisorerna, styrelsens beslut om 

innestående medel vid likvidation måste preciseras. Stadgarna återfinns på 

hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/Stadgar 

20. Utvärdering av arbetet inom styrelsen under hösten 2011. Roller och ansvarsfördelning 

inom styrelsen. 

21. Känns det viktigt att informera den gamla styrelsen om vad vi håller på med. Mats, 

Håkan och Birgitta finns med på sekretariatets externa mailinglista för det 

återkommande Nyhetsbreven. Förslag till åtgärder. 

22. Informationsärenden 

22:1  Planer för ny bro i Södra Kärr mellan fastlandet och Nötholmen. Finns i diariet 

2012-02-24. 

22:2 Samfällighetsföreningen i Södra Kärr har sökt ekonomiskt bidrag från Torsås 

kommun för drift av syrepumpar i viken. Bygg- och miljönämndens svar bifogas 

kallelsen. 

22:3 Vision Bergkvara. Finns i diariet 2012-02-26. Se även Nyhetsbrev februari 

2012. 

22:4 Fiskeriverkets resultat av provfisket mellan Djursvik och Bergkvara hösten 

2012. 

22:5 Vattendragsvandring ut med Brömsbäcken måndagen den 9 april 2012. Finns i 

diariet 2012-02-22. 

22:6 Nybildad kustmiljöförening i Torsås kommun. Kärrabo kustvårdsförening. 

Protokoll från konstituerande möte 2012-02-16 jämte stadgar. Finns i diariet 

2012-02-23. 
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22:7 Tips! Bra kurs om EU-projekt. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder Dig att delta 

vid ett av följande tillfällen: Onsdag 18 april i Vimmerby resp. Tisdag 8 maj i 

Kalmar. Finns i diariet 2012-01-11. 

22:8 Nyhetsbrev februari 2012. Kommer senare, då sekretariatet väntar på externt 

bidrag från Skeppevik 

23. Delgivningsärenden 

23:1 Tackbrev till Lars Carlson Djursvik, enligt protokoll 2011-11-15 § 04. Finns i 

           diariet 2011-11-21. 

23:2  Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med tack för ett givande möte 

           och bra anteckningar. Finns i diariet 2011-12-06. 

23.3 Anmälnings- och kontaktblankett från Björkenäs Stugförening. Bertil Joelsson 

           och jan Mannelqvist. Finns i diariet 2011-12-06. 

23.4 Anmälnings- och kontaktblankett från Gunnarstorps Miljöförening. Tomas 

        Svensson ledamot i AG (arbetsgruppen). Finns i diariet 2011-12-03. 

23.5 Mailkorrespondens Berit Holmgren från Södra Kärr Samfällighetsförening 

           angående Nyhetsbrev november 2011. Finns i diariet 2011-12-05. 

23.6 May-Britt Landin, Ölands Vattenråd med tack för ett trevligt möte och bra 

      diskussion. Ha en fin jul. Finns i diariet 2011-12-07. 

23.7 Mailförfrågan från Einar Pontén, disputerad kemist och tillika medlem i 

            Gunnarstorps Miljöförening om att få vara uppsatt på vår externa mailinglista 

       jämte svar från presidiet. Finns i diariet 2011-11-18 samt 2011-11-30. 

23.8 Tackbrev till Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening för tagna bilder av 

          vasslåtter i Bergkvara hösten 2011. Finns i diariet 2011-12-19 samt 2011-12-28. 

23.9 Tackbrev till Magne Mårtensson, Kalmar för tagna bilder på algblomning i 

     Södra Kärr sommaren 2011. Finns i diariet 2011-11-30 samt 2011-12-19. 

23.10 Inkommer mail från Anna Carnelius, Kalmarsundskommissionen med tack för 

  fint nyhetsbrev och med tillönskan om en God Jul och Gott Nytt år. Finns i  

           diariet 2011-12-19. 

23.11 Inkommer mail från Birgitta Hedvall med tack för december månads nyhetsbrev 

     samt tillönskan om en God Helg. Finns i diariet 2011-12-19. 

23.12 Inkommer mail från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara med tack för 

nyhetsbrev i december samt med tillönskan om en riktigt God Jul. Finns i diariet 

2011-12-18. 
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23.13 Inkommer mail från Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening med tack 

för värmande ord och julhälsning. Finns i diariet 2011-12-30 samt 2011-12-19. 

23.14 Kåge har genomfört en ½dags på-plats-utbildning hos Johan Blomqvist  

Webb & Form den 16 december 2011 vad gäller den nya hemsidan. 

Genomgångna punkter finns hos sekretariatet. 

23.15 Inkommer via mail miljöskrivelse som Leif Lindberg tillsänt Länsstyrelsen i 

Kalmar län och dess t.f. landshövding Anne-Li Fiskesjö. Både ankommet mail 

och miljöskrivelsen finns i diariet 2011-12-30. 

23.16 Inkommer mail från Egon Bergman med tack till ordföranden i 

Kustmiljögruppen för merarbete i samband med samlad ansökan om 

vassröjning. Finns i diariet 2011-09-22. 

23.17 Inkommer mail från Stan Weyns, miljöenheten vid Samhällsbyggnads- 

förvaltningen i Torsås kommun som bekräftar att vårt remissvar inkommit till 

nämnden avseende miljöförbättrande åtgärder för Grisbäcken, vilket berör 

fastigheterna Sandlycke 1:1 och Sloalycke 3.29. Finns i diariet 2012-01-09 

23.18 Inkommer mail från Mats Elgqvist med tillönskan om en god fortsättning samt 

gratulationer till den fina uppdaterade hemsidan. Verkligen proffsigt. Finns i 

diariet 2012-01-04. 

23.19 Inkommer brev från Göran Wahlström med CD som innehåller ett femtiotal 

bilder från Bruatorpsåns södra strand den 4 april 2011 från Öster om bron på 

Gunnarstorpsvägen ända ut till åmynningen i viken. Finns i diariet 2011-12-05. 

23.20 Inkommer tackkort från Birgitta Hedvall ”Stort tack för den underbart vackra 

skålen (och d: o blommor) som skall påminna mig om gott samarbete och 

intressanta miljöarbeten. Vänliga hälsningar Birgitta”. 

 

Handlingar med hänvisning till gröntext återfinns i diariet. 

Handlingar med hänvisning till röd text skall bifogas kallelsen. 

 

Rune Fransén 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 

 

  


