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Kallelse till Styrelsemöte 

 

Tid: Måndagen den 15 oktober 2012, klockan 18.00.   

Plats: I fritidsbostaden hos Kennert Täck. Se särskild bilagd vägbeskrivning. 

 

Dagordning 

§ 12191 Mötets öppnande 

- Dagordningen fastställs 

- Föregående styrelseprotokoll från den 20 september 2012 §§ 12169-12190 

godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan. 

 

Beslutsärenden §§ 12192 – 12195 

 

§ 19192 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/2011/12/logga.jpg
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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. 
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 Ge sekreteraren i uppdrag att gå igenom de pärmar som finns i arkiv och 

överlämna de handlingar som berör ekonomiska frågor till kassören. 

 Därefter kan och skall ordföranden kontakta Riksgälden och undersöka vilka 

villkor som gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. 

 Återrapportering skall ske av kassören och ordföranden så snart mer 

information och fakta kan delges styrelsen i denna fråga. 

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

inkomna fakturor och lägga upp konton i bokföringen som anger hur 

kostnaderna uppkommit för att lättare kunna göra en budget för kommande 

verksamhetsår och utvärdera nuvarande räkenskapsår. 

 Ge kassören i uppdrag att till varje styrelsemöte lämna uppgift om 

kassalikviditeten. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19193 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. 
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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 

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. 
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 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 

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 
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”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. 

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. 
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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 
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 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. 

 

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 Myrmans 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. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Kustmiljögruppens nya sponsor ”Myrmans 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 2012-2015 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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 
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§ 19194 Planering inför ”Höstträffen 2012” 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 och 

program med hålltider kan gå ut i god tid till medlemsföreningarna. 

 

Under överläggning med styrelsen den 20 september 2012 framkommer följande 

tankar. 

 

Ordföranden har varit i kontakt med Pernilla Landin på Torsås kommun och där 

fått många trevliga uppslag på teman/utflyktsmål för ”Höstträffen 2012” med 
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målet att skapa varierande program för våra Höst- och Vårträffar. Under senare 

tid har Torsås kommun i samband med och i samarbete med MOMENT-

projektet gjort betydande insatser för kustmiljön genom adekvata 

miljöförbättrande åtgärder uppströms vattendragen i kommunen. Några exempel 

är våtmark i Sloalycke, fisklekplats i Sandlycke och biotopvård i Bruatorpsån. I 

bästa fall kan det vara möjligt att få se ett intressant skådespel vid denna 

tidpunkt, då både bäck- och havsöring kan ses leka i Bruatorpsån. 

 

Roland Blomqvist anser att ordförandens tankar ligger rätt i tiden och temat bör 

därför vara för ”Höstträffen 2012” Rent Vatten. 

 

Höstträffen skall alltid och som sig bör innehålla lite lekamlig spis varvid Göran 

Wahlström föreslår att han kan kontakta Strandbyggets nya ägare Åsa för att få 

bröd och kakor sponsrade. 

 

Inbjudan och program skall som vanligt ombesörjas av sekretariatet i samråd 

med Pernilla Landin som själv kommer att deltaga och ha ansvaret för en del av 

programpunkterna. Programmets huvudpunkter skall vara ”med stövlarna på” 

genom besök på våtmarken i Sloalycke och biotopvård i Bruatorpsån samt de 

sedvanliga punkterna som Torsås kommuns syn på hur det står till med 

kustvattenmiljön och medlemsföreningarnas aktuella projekt och frågor. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Temat för ”Höstträffen 2012” skall vara Rent Vatten, enligt Roland 

Blomqvists förslag. 

 Sekretariatets skall i samråd med ordföranden och Pernilla Landin, Torsås 

kommun utforma program med hålltider. Sekretariatet skall särskilt beakta 

vad som sägs i sista stycket på föregående sida. Inbjudan skall skickas ut i 

vecka 38 och sista anmälningsdag för att delta skall vara måndagen den 15 

oktober 2012. Program med hålltider skall skickas ut i vecka 41. 

Ev. sponsring från lokala företag för att genomföra ”Höstträffen 2012” skall 

tydligt framgå av programmet. 

 Ordföranden skall kontakta BergkvaraBuss för att beställa transportmedel 

med chaufför samt om det är möjligt få detta busspaket sponsrat av 

BergkvaraBuss. 

 Göran Wahlström skall kontakta Strandbygget i Bergkvara och dess ägare 

Åsa med önskemål om att få förträringen med bröd och kakor sponsrad. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19195 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 som bl.a. tar sig uttryck i den verksamhetsplan  

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

  informationsbroschyr som det tagits beslutat 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 idé 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsärenden §§ 12196 –12199  

 

 

§ 12196 Nyhetsbrev för oktober månad 2012 

 

Sekreteraren kommer senast onsdagen den 10 oktober 2012 skicka ut förslag till 

Nyhetsbrev för oktober månad 2012 till ledamöterna i styrelsen, efter det att 

sekretariatet fått ordförandens reaktioner på upprättat förslag. 

 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna Nyhetsbrevet för oktober månad 2012 samt att be sekretariatet att 

lägga ut det på hemsidan. 

 

§ 12197 Inventering av lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län 

 Joakim Holm vid miljökontoret i Mönsterås kommun har genomfört en mycket 

     intressant vetenskaplig rapport daterad den 19 september 2012 med rubricerad 

  överskrift. 
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 Rapporten omfattar 27 sidor fördelat på sju avsnitt. 

1. Sammanfattning 

2. Introduktion Avsnitt 2.1 berör Grisbäcken på sidan 06 

3. Material och metoder Avsnitt 3.6 berör Grisbäcken på sidan 09 

4. Resultat  Avsnitt 4.6 berör Grisbäcken på sidan 17 

5. Diskussion Avsnitt 5.7 berör Grisbäcken på sidan 23 

6. Erkännande  

7. Referenser 

 

Styrelsen beslutar att 

Rapporten skall omnämnas i Nyhetsbrevet för oktober månad samt finnas 

tillgänglig på hemsidan under rubriken miljöskrivelser på länklistan. 

 

 

§ 12198 Uppdatering av kontaktpersoner för Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

 Inkommer mail 2012-09-24 från Jan-Ingmar Rosenblad Ragnabo Miljö- och 

                    Samfällighetförening med anledning av Nyhetsbrev september 2012 med 

                    uppgift om, att Östen Barrdahl skall läggas till som kontaktperson för 

                    föreningen. 

 

 Styrelsen beslutar att 

Uppdra till sekretariatet att på hemsidan under linjalrubriken Om oss/Våra 

Kustmiljöföreningar med karta över kustremsan komplettera listan av 

kontaktpersoner för Ragnabo Milj- och Samfällighetsförening. 

 

§ 12199 Vattenrådsmöte den 16 oktober 2012 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet sänder mail 2012-09-24 med inbjudan 

till Vattenrådsmöte med följande information och budskap. 

 Hej Allesamman! 

Här kommer en inbjudan till vattenrådsmöte den 16 oktober. Under 

våren/sommaren skickades en fråga ut till vattenrådets styrelse angående om 
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Vattenrådet skulle vilja vara med i kommunens VA-arbete. En majoritet av 

styrelsen svarade att detta var ett bra förslag. Den 8 okt kommer jag därför sända 

ut ett arbetsmaterial för VA-översikten till er. Läs gärna igenom och återkom 

med era åsikter. Vid möte den 16 oktober kommer Nina Johansson, VA-ingenjör 

i Torsås kommun att berätta om pågående VA- arbetet. Vid detta tillfälle 

kommer vi att samla in era åsikter om planen. 

 

Styrelsen beslutar att 

Lägga ärendet till handlingarna, eftersom samtliga ledamöter i Vattenrådet som 

representerar för Kustmiljögruppen erhållit mailet från Vattenrådets sekreterare. 

 

Delgivningsärenden §§ 12200 –12203  

 

§ 12200 - Sekretariatets centrala utskick 2012-09-22 till medlemsföreningarna 

                                      avseende inbjudan till ”Höstträff 2012” med temat ”Rent Vatten”. 

§ 12201 – Inkommer svarsmail 2012-09-24 från Berit Holmgren, Södra Kärr 

                Samfällighetsförening med anledning av sekretariatets centrala utskick 

                2012-09-22. 

§ 12202 - Sekretariatets svarsmail 2012-09-26 till Ove Lindh, Bergkvara 

                Samhällsförening med anledning av tagna foton vid 

                slamsugningsdemonstration på Sjöslätten i Bergkvara 2012-09-20. 

§ 12203 – Inkommer information om KALLELSE till kompetensutvecklingsdag 

                 från Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen på Möre hotell, 

                 torsdagen den 25 oktober 2012. Välkommen till en dag i klimatets 

                 tecken där vi blandar föreläsningar och workshops med god 

                 årstidsbaserad mat och fika. Dagen har focus på klimatförändringar i 

                 vårt samhälle och VA-planering i Torsås kommun. Du har möjlighet 

                 att påverka viljeinriktningen för kommunens fortsatta VA-arbete. 

                 Sista anmälningsdag för att delta i kompetensutvecklingsdagen är 

                 onsdagen den 17 oktober 2012. 

 

§ 12204  Nästa styrelsemöte 

 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker tisdagen den 20 november 

2012 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. 
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§ 12205  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


