
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 2 oktober 2013, klockan 18.00.   

Plats:  Hos Rune Fransén i dennes bostad i Bergkvara.  

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, ersättare 

 

 

 

§ 13225 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

Under överläggningen med styrelsen den 4 september 2013 framkom följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 2 september 

2013 uppgår till 14 096 kronor, efter det att den upplupna räntan per den 25 juli 

2013 tillförts företagskontot i Swedbank och att det på samma datum återfinns 

150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto i Swedbank med en 

bindningstid på 3 månader.  Den aktuella specialinlåningsräntan för perioden 

2013-07-25--2013-10-27 uppgår till 1.95 %.  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka kassören för den ekonomiska redovisningen. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att bilägga den ekonomiska rapporten till 

protokollet.  

 

Vid dagens överläggning den 2 oktober 2013 med styrelsen 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. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 2 oktober 

2013 uppgår till 14 046 kronor, efter det att den upplupna räntan per den 25 juli 

2013 tillförts företagskontot i Swedbank och att det på samma datum återfinns 

150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto i Swedbank med en 

bindningstid på 3 månader.  Den aktuella specialinlåningsräntan för perioden 

2013-07-25--2013-10-27 uppgår till 1.95 %.  

 

Ordföranden berättar att det projekt som Torsås Kustmiljögrupp deltagit i vad 

avser att utvärdera hantering, energinytta och ekonomiska förutsättningar vid 

tillverkning av bränslepellets med vass som råvara nu är avslutat. 

Kustmiljögruppen har erhållit 5 000 kronor per den 28 juni 2013 från Torsås 

kommun för detta projekt. 

 

Roland Blomqvist redogör även från de diskussioner som kom upp på det 

senaste Vattenrådsmötet vad avser… 

 

… ”Bidrag till ett rikt växt- och djurliv. Ekonomiskt stöd till anläggning och 

restaurering av olika ekosystem och livsmiljöer i Skåne län” samt 

  

  …”EU:s Strukturfonder för miljö- energi- klimat. Nulägesinformation till 

  klimatsamverkans referensgrupp EU:s 

 

 Roland B tror, att detta kan vara en av flera ekonomiska källor som såväl 

  Kustmiljögruppen som medlemsföreningarna kan hämta pengar ifrån.   

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Kassören Kennert Täck, ordföranden Rune Fransén och ledamoten 

Roland Blomqvist för informationen. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att distribuera de två ekonomiska rapporterna som 

omnämns ovan till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 Att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

 

 

§ 13231   Kalkning av dike/diken (fosforfälla/fosforfällor) i Torsås kommun som mynnar i 

  Kalmarsund. 

 

 Styrelsen har i protokollet från den 4 september 2013 behandlat följande ärende 

i paragraferna 13194 - Utvärdering och uppföljning av inventeringsarbetet med 

kartläggning av diken som rinner ut i Kalmarsund samt paragraf  



13195 - Rapport från kartläggning av dike/en i Södra Kärr som rinner ut i den i 

stort sett instängda viken i Södra Kärr. 

 

 Det är ledamöternas samfällda och bestämda uppfattning att det är synnerligen 

angeläget, att de pengar som finns reserverade för anläggande av s.k. kalkdiken 

(fosforfällor) under 2013 kommer till användning. Även om det bara återstår tre 

månader för 2013 och att det krävs en hel del tillstånd samt att arbetet måste 

vara slutfört före årsskiftet borde ändock ett seriöst försök göras för att 

åtminstone kunna slutföra ett försök att anlägga ett dike.  

 

 Det finns enligt sekreteraren en slutförd dikesinventering för Södra Kärr 

Samfällighetsförening och en geografisk dikesinventering för Norragårdens 

Samfällighetsförening, som översänts till Pernilla Landin, Torsås kommun. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att översända information till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner att det finns möjlighet för 2014 att 

ansöka om ekonomiska medel för kalkning av diken inom respektive 

medlemsförening efter avslutad dikesinventering. 

 

 

 


