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Kallelse till Styrelsemöte 

 

Tid: Torsdagen den 20 september 2012, klockan 18.00   

Plats: Båtklubbens lokal i småbåtshamnen i Bergkvara.  

Rune Fransén är värd för sammanträdet. 

 

Dagordning 

§ 12169 Mötets öppnande 

- Dagordningen fastställs 

- Föregående styrelseprotokoll från den 30 augusti 2012 §§ 12136-12168 

godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan. 

 

Beslutsärenden §§ 12170-12173 

 

 

§ 12170 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. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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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 

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

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

max 40 000 SEK”. 

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

har utbetalats till Kustmiljögruppen, en fråga som kassören med nuvarande 

kunskap inte kan svara på. 

 

  

 Styrelsen beslutar 2012-05-23 att… 

 

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

räkenskaperna för 2006 alternativt 2007 om kommunen betalat förfallen 

faktura om 40 000 kronor. 

 Arbetet med sponsring inte skall hastas fram utan skall först komma 

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

tillfällen och spontana personliga möten och kontakter med potentiella 

sponsrande företag  skall gå Kustmiljögruppen ur händerna. 

 Oavsett sponsorbelopp skall sponsrande företag erhålla en plats på 

Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Stöd 

Kustmiljögruppen/Vi stödjer Kustmiljögruppen, där företagets namn och 

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

 Till företagaren tilldelas ett miljödiplom samt ett kustmiljömärke som 

framtagits speciellt för Torsås Kustmiljögrupp. 

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

om tre år. 

 I den mån att original inte kan återfinnas för nuvarande miljödiplom 

uppdras det åt Rune Fransén och Roland Blomqvist i samarbete med 
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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 

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 
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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. 

 

 

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 
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 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 

 Pins Design Sweden AB  ? 

 PST – Plåt- & Spiralteknik  Roland 

 Rörteknik VVS Installationer  Pia 

 SeQuant – Innovators in Chemical Analysis ? 

 SerMoIt    Solveig 

 Spinova    Roland 

 Spring System   Solveig 

 Swedbank Torsås   Solveig 

 Södra Timber Torsås    Pia 

 TME Elektronik   Rune 

 Torkraft    Roland 

 Verest    ? 

 Ådholmens golv   Solveig 
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 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, om 

fakturans utformning. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12171 Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med förfrågan om hjälp 

med vassklippning mm. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12075 togs följande 

beslut att… 

 Roland Blomqvist tar kontakt med representanterna för Grämkulla 

intresseförening Reine Axelsson och Connie Ohlsson för att kunna hjälpa 

föreningen på bästa sätt med sina frågeställningar. 

 Återrapportering skall ske av Roland vid nästa styrelsemöte den 23 maj 

2012. 

 

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

 

Vid överläggningen den 23 maj 2012 meddelar Roland Blomqvist att Grämkulla 

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

avsikt att bli fullödiga medlemmar i Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

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

kommer att behandlas omgående av presidiet, så att Grämkulla Intresseförening 

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

 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 
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Sekreteraren meddelar att det inte inkommit någon formell ansökan om 

medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp samt funderar kring om intresseföreningen 

verkligen ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för vasslåtter hos 

Länsstyrelsen. 

 

Styrelsen beslutar att 

Ge Roland Blomqvist i uppdrag att kontakta Grämkulla Intresseförening och 

reda ut frågorna kring ansökan om medlemskap samt tillstånd för vasslåtter. 

Vid dagens överläggning den 20 september 2012 meddelar sekretararen att det 

inkommit ett mail per den 11 september 2012 från Grämkulla Intresseförening 

med en formell önskan om att bli permanenta medlemmar i Torsås 

Kustmiljögrupp. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Hälsa Grämkulla Intresseförening varmt välkommen till kretsen av 

medlemsföreningar som arbetar för och har ett stort intresse för miljöfrågor i 

allmänhet, men kustmiljöfrågor i synnerhet.  

 Ge sekreteraren i uppdrag att komplettera och justera listan av förtecknade 

medlemsföreningar på såväl hemsidan som såväl de publikationer som 

Kustmiljögruppen producerat sedan hösten 2011. 

 

§ 12172 Verksamhetsplan för perioden 201206–201305  

 

Årsmötet beslutade 2012-06-16, § 1214  

 

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

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

gäller att använda drivmedel till och för mindre motorer. 

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

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

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

användandet av akrylatbensin i samband med de föreningsstämmor/ 

årsmöten som nu ligger framför medlemsföreningarna. 

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

verksamhetsplan följande kompletterande punkter. 

- Sponsringskampanj 2012 

- Revidering av Kustvårdsplanen för tiden 2013-2016 

- Studiecirkel om ”Skogens vatten” 
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- Revidering av stadgar 

- Utbildning av miljöambassadörer 

 

Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening, anmäler alternativa 

placeringsformer för det egna kapitalet. Se paragraf 1206. 

 

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

ligger utanför Torsås Kustmiljögrupps kompetensområde att förespråka en 

studiecirkel som så uppenbart går i skogsägarnas intressen och med en egen 

imponerande agenda för deras särintressen. 

 

Vid dagens överläggning går ordföranden igenom vilka punkter som styrelsen 

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

kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekretariatet ber om instruktioner för utformandet av en verksamhetsplan som 

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

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

 

Styrelsen beslutar att 

Sekretariatet omgående skall ta fram ett förslag till verksamhetsplan för perioden 

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

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

verksamhetsplanen på styrelsemötet den 20 september 2012. 

 

Under dagens överläggning den 20 september 2012 med styrelsen presenterar 

sekreteraren utarbetad verksamhetsplan för perioden 201206–201305 i enlighet 

med de riktlinjer som styrelsen beslutade om den 30 augusti 2012. Sekreteraren 

har sänt ut verksamhetsplanen på remiss till styrelsens ledamöter och när denna 

kallelse skickats via mail till ledamöterna har inga synpunkter eller reaktioner 

kommit sekretariatet till del. Verksamhetsplanen har kompletterats med det 

avsnitt som ordföranden skrivit om att ”Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett 

projekt gällande utvärdering av vasspelletstillverkning, som återfinns på sidan 9 i 

verksamhetsplanen”. 

 

Styrelsen beslutar att 
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§ 12173 Planering inför höstträffen med våra medlemsföreningar 

 

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

  inte särskilt lång tid till vår kommande höstträff i oktober. 

 

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

 

 Datum, tid och plats 

 Tema 

 Hur gör vi för att få en bättre uppslutning? 

 Vem, vilka ansvarar för vilka moment mm.? 

 Minnesanteckningar? 

 

Sekreteraren föreslår efter samråd med ordföranden att höstträffen går av stapeln 

lördagen den 20 oktober 2012. 

 

Under överläggning den 30 augusti 2012 kommer följande tankar fram. 

 

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

bestämt mål med kustmiljöfrågor som tema för att öka intresset bland 

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

protokoll. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

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

klockan 09.00-13.00. 

 Ordföranden skall kontakta Kalmarsundskommissionen och Torsås kommun 

för att inhämta lämpliga förslag på teman/utflyktsmål. 

 Styrelsesammanträdet den 20 september 2012 skall i huvudsak ägnas åt att 

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

ut i god tid till medlemsförningarna. 

 

Under överläggning med styrelsen den 20 september 2012 framkommer följande 

tankar. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsärenden  

 

§ 12174 Nyhetsbrev för september månad 2012 

Sekreteraren kommer senast måndagen den 17 september 2012 skicka ut förslag 

till Nyhetsbrev för september månad 2012 till ledamöterna i styrelsen, efter det 

att sekretariatet fått ordförandens reaktioner på upprättat förslag. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

§ 12175 ”Öppen” inbjudan till demonstration av slamsugningspump till Truxorn 

Sekreteraren har på uppdrag av ordföranden utformat en ”Öppen” inbjudan till 

demonstration av slamsugningspump till Truxorn som distribuerats till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de personer, företag och 

kontakter som återfinns på sekretariatets externa mailinglista. 

 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna av sekretariatet utformad ”Öppen” inbjudan” 
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Delgivningsärenden § 12176 

 Inkommer mailsvar 2012-09-10 från Anna Carnelius, projektsamordnare 

LOVA, Kalmar kommun med anledning av sekretariatets centrala utskick av 

”Öppen” inbjudan till demonstration av slamsugningspump till Truxorn med 

förfrågan om inbjudan kan vidarebefordras även till Kalmarsunds kustmiljö, 

Serviceförvaltningen i Kalmar och Samhällsbyggnadskontoret i Kalmar. 

Sekretariatet har meddelat Anna Carnelius att det inte föreligger några 

hinder för detta. 

 Inkommer mailsvar 2012-09-10 från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet, Torsås kommun med anledning av sekretariatets centrala 

utskick av ”Öppen” inbjudan till demonstration av slamsugningspump till 

Truxorn med raderna ”jag ska se om jag kan delta. Hade varit intressant”. 

 Inkommer mailsvar 2012-09-10 från Berit Holmgren, Södra Kärr 

Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets centrala utskick av 

”Öppen” inbjudan till demonstration av slamsugningspump till Truxorn med 

raderna ”Tack för detta. Kan tänkas att jag försöker närvara. Beror lite på 

min tid om jag kan hinna ner. Du går väl antar jag och jag ska kolla med 

Ulla”. 

 Inkommer mailsvar 2012-09-13 från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubrik 

”Tjänsteanteckning vid samtal med Rune Fransén” avseende begäran om lov 

för att demonstrera en slamsugningspump för muddring. Demon kommer att 

ske vid Ängaskär, Bergkvara 2012-09-19, kl. 17.30–18.30.  

  

§ 12177  Nästa styrelsemöte 

 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte kommer att ske på dennes initiativ 

i den mån det finns ärenden att besluta om. 

 

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 
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§ 12178  Mötet avslutas 

  

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring. 

 

 

 

Rune Fransén 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 

 

Handlingar med hänvisning till röd text skall bifogas kallelsen. 


