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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 4 december 2013, klockan 18.00.   

Plats:  Hos ordföranden 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, icke tjänstgörande ersättare 

 

Övriga deltagare: 

John Bräutigam, ny ordförande fr.o.m. 2014 

 Anmält frånvaro: 

Solbrith Hellman 

Hanna Rosenborg 

 

 

§ 13253 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna till dagens 

   överläggning. 

 

 Föregående styrelseprotokoll från den 30 oktoberber 2013, §§ 13237-13252 

   godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan. 

 

 

§ 13254 Dagordning  

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse med tillägg och justeringar enligt nedan 

  för… 

 

 § 13256 Firmatecknare.  (Beslutsärende) 
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 § 13267 Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket med anledning av 

                   föreläsningsarvode vid ”Höstträffen 2013”. (Informationsärende) 

 

 

Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 13255 – 13262 

§ 13255 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 13256 Firmatecknare. 

§ 13257 Bokslut 2013. 

§ 13258 Tecknande av avtal om webbtjänster för 2014. 

§ 13259 Ny ledamot i Vattenrådets styrelse för perioden 2014-2016. 

§ 13260 Uppdatering av den nya styrelsen på hemsidan under linjalrubrikerna ”Om 

oss/styrelsen och ”Kontakta oss”, vad avser kontaktuppgifter och foto. 

§ 13261 ”Hur kommunicerar styrelsen föreningsstämmans beslut från den 26 oktober 

                   2013 i § 1338, om att inrätta en samrådsgrupp” vars mål är att öka 

  aktivitetsgraden och sammanhållningen  mellan medlemsföreningarna? 

§ 13262 Uppsummering/utvärdering av verksamhetsåret 2013. 

 

 

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 13263 – 13268 

 

§ 13263 Den avgående ordförandens Nyhetsbrev för december månad 2013. 

§ 13264 Den tillträdande ordförandens Nyhetsbrev för januari månad 2014. 

§ 13265 Rapport från Vattenrådets senaste sammanträde 2013-11-14. 

§ 13266 Rapport från Vattenvandring 2013-11-14.  

§ 13267 Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket med anledning av 

                   föreläsningsarvode vid ”Höstträffen 2013”.  

§ 13268 Information och kommunikation – handlingar i diariet som återfinns på 

                  hemsidan för perioden 2013-10-30 – 2013-12-04. 

 

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 13269 - 13271 

§ 13269 Delgivningsärenden - handlingar i diariet återfinns på hemsidan för perioden 

2013-10-30 – 2013-12-04. 

§ 13270 Nästa styrelsemöte 

§ 13271 Mötet avslutas 
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Beslutsärenden §§ 13255 – 13262 

 

§ 13255 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 30 oktober 2013 framkom följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 30 oktober 

2013 uppgår till 11 836 kronor, efter det att den upplupna räntan per den 27 

oktober 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 2013-10-30 torde även 

fortsättningsvis uppgå till 1.95 %.  

 

Roland Blomqvist tar upp frågan om och hur Kustmiljögruppen kan knyta 

ytterligare externa finansiärer, förutom våra ”vänföretag/sponsorer” för att 

stärka de ekonomiska musklerna på såväl kort som lång sikt, allt i syfte att 

kunna genomföra den ambitiösa verksamhetsplan som årsmötet godkände i juni 

2013. Det kan röra sig om, att ansöka om ekonomiska medel ur donationsfonder, 

Lions, Länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden, privatpersoner med ett speciellt 

intresse för miljöfrågor etc. Även om det kan ta lång tid för att knyta dessa 

kontakter, så anser Roland att även den längsta resa måste börja med ett första 

steg, en åsikt som styrelsens ledamöter delar. 

 

Sekreteraren redogör för sina kontakter i enlighet med de beslut som styrelsen 

fattat i paragraferna 13038, 13084 och 13124. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka för informationen och att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Vid dagens överläggning den 4 december 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 4 december 

2013 uppgår till 8 609 kronor, efter det att den upplupna räntan per den 27 

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

återfinns 150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto i 
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Swedbank med en bindningstid på 3 månader.   

Den aktuella specialinlåningsräntan fram till ultimo januari 2014 torde även 

fortsättningsvis uppgå till 1.95 %.  

 

Saldot på företagskontot är efter det att föreläsningsarvodet utbetalats till 

mottagaren dock justerat för skatt och social avgifter som skall erläggas av 

föreningen senast månaden efter det att utbetalning skett till mottagaren. 

Kontrolluppgift på utbetalt föreläsningsarvode och dragen källskatt skall dels 

ske till mottagaren dels till Skatteverket. Se för övrigt § 13267 i detta protokoll. 

 

Kassören fäster ledamöternas uppmärksamhet på, att vid nästkommande 

sammanträde med styrelsen den 22 januari 2014 måste beslut tas om hur mycket 

som måste ”lösas upp” av specialinlåningskontot för att det skall finnas ett 

erforderligt belopp på föreningens företagskonto för att betala inkommande 

räkningar. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kassören skall bevaka och ombesörja inbetalning av dragen preliminärskatt 

och sociala avgifter avseende föreläsningsarvode vid ”Höstträffen 2013” till 

Skatteverket senast i december månad 2013. 

 

 Kassören skall bevaka och ombesörja att kontrolluppgift på utbetalt 

föreläsningsarvode och dragen källskatt skall dels sändas till mottagaren dels 

till Skatteverket vid tidpunkt som gäller för taxeringsåret 2014. 

 

 Tacka för informationen och att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 13256 Firmatecknare 

 

 Kustmiljögruppen får en ny ordförande, John Bräutigam, enligt 

  föreningsstämmans beslut 2013-10-26, § 1331för verksamhetsåren 2014-2016. 

 

 

Styrelsen beslutar att  

 

 Till firmatecknare utse föreningens ordförande John Bräutigam och kassören 

Kennert Täck. 
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 Ordföranden och kassören tecknar firman var för sig. 

 

 Sekreteraren skall översända via mail föreningsstämmans beslut i § 1331och 

styrelsens beslut i denna paragraf till Swedbanks kontor i Torsås. 

 

 

 

§ 13257 Bokslut 2013  

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar att i enlighet med föreningens stadgar…  

 

§ 10 Räkenskaper så skall räkenskapsåret vara lika med kalenderår. Vidare att 

styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 15 

mars 2014 d.v.s. samma år som årsmötet. 

 

§ 11 Revisorer framgår att revisorn skall senast den 15 april 2014 d.v.s. samma 

år som årsmötet avge sin revisionsberättelse. 

 

Årsmötet sker i samband med ”Vårträffen 2014”. Datum för denna ”Vårträff” 

kommer att ske vid ett senare tillfälle. 

 

För att arbetet med årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 skall vara klart 

intill den 15 mars 2013, då densamma skall överlämnas till föreningens revisor 

bör bokslutsarbetet igångsättas på nyåret med direktiv till kassören så att 

årsredovisningen skall kunna föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet i 

februari månad 2014. 

 

Kassören skall särskilt beakta att det i årsredovisningen för verksamhetsåret 

2012 finns en reservationspost för upplupen kostnad, kortfristig skuld på 

balansräkningen enligt not 2, vad avser inställelsekostnad till PKN-Consulting i 

Nybro för omhändertagande av skördad vass, vilket styrelsen tagit beslut om vid 

sitt sammanträde 2013-04-23, § 13122. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden och kassören gemensamt upprättar årsredovisningshandlingar 

för verksamhetsåret 2013, så att dessa handlingar kan föreläggas styrelsen 

för beslut vid sammanträdet i februari månad 2014. 
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§ 13258 Tecknande av avtal om webbtjänster för 2014. 

 

 Under överläggningen med styrelsen den 2 oktober framkom följande. 

 

 Styrelsen har ett optimalt och väl fungerande samarbete med Johan Blomqvist, 

  Webbochform.se. Sekreteraren redogör för det avtal om webbtjänster som 

  tecknats för verksamhetsåret 2013 och som löper ut vid årsskiftet 2013. Avtalet 

  skall vara uppsagt och/eller för omförhandling senast den 31 oktober 2013. 

 

 Ordföranden redogör för den situation som uppkom förra året, då Johan 

  Blomqvist förbisåg, att säga upp avtalet i rätt tid för omförhandling. 

 

För att undvika att detta sker även detta år, så är det ledamöternas uppfattning att 

sekreteraren skall genom mail påkalla Johan Blomqvist, att om omförhandling 

skall ske inför verksamhetsåret 2014, så måste sådan omförhandling av ena eller 

båda parterna påkallas före den 31 oktober 2013. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraen i uppdrag att översända beslutsparagraf 13230 till Johan 

Blomqvist, WebbochForm.se 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 30 oktober framkom följande. 

 

 Sekreteraren har på uppdrag av ordföranden fört diskussioner via mail med 

Johan Blomqvist vid WebbochForm.se, som finns i diariet 2013-10-11. 

 

 I enlighet med förda diskussioner har sekreteraren upprättat ett förslag till avtal, 

som Johan Blomqvist godtagit och som har bifogats kallelsen till dagens 

överläggning. Avtalet för webbtjänster är förlängt på ett år och på samma 

ekonomiska villkor som gäller för 2013 med undantag av att fakturering från 

WebbochForms.se sida sker en gång per kvartal i efterskott istället för 

månadsvis. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till presidiet att teckna nytt avtal om webbtjänster för 2014 med 

WebbochForm.se i enlighet med det avtalsförslag som tillsänts ledamöterna 

inför dagens styrelsesammanträde. 
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Vid dagens överläggning den 4 december 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 den 4 december 2013 framkommer 

följande. 

 

Sekreteraren meddelar, att presidiet har tecknat ett nytt avtal, som utväxlats 

mellan kontrahenterna avseende webbtjänster för 2014 med Johan Blomqvist, 

Webb&Form.se. Båda parter har uttryckt sin tillfredställesle med att avtalet har 

prolongerats på samma villkor som har gällt för 2013. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att till Johan Blomqvist WebbochForm.se 

ombesörja en mindre julgåva för att visa föreningens uppskattning för det 

goda samarbete som nu pågått under två och ett halvt år. 

 

 Sekreteraren skall översända styrelsens beslut i denna paragraf till Johan 

Blomqvist. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 13259 Ny ledamot i Vattenrådets styrelse för perioden 2014 – 2016 efter Rune Fransén 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden redogör för att Kustmiljögruppen har två ordinarie representanter 

jämte två ersättare i Vattenrådets styrelse. Det är styrelsen i Kustmiljögruppen 

som utser sina representanter. 

 

Föreningens representanter i nuläget är…  

 

- Rune Fransén med Roland Blomqvist som ersättare. 

 

-    Pia Prestel med Kennert Täck som ersättare. 

 

I och med att Rune Fransén lämnar föreningen som ordförande vid årsskiftet 

2013/2014 måste ny ordinarie ledamot utses som representerar 

Kustmiljögruppen i Vattenrådets styrelse. 
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Styrelsen beslutar  

 

 Att utse den tillträdande ordföranden John Bräutigam som ny ordinarie 

ledamot i Vattenrådets styrelse för Kustmiljögruppen fr.o.m. den 1 januari 

2014. 

 

 Vidare att sekreteraren skall via mail meddela styrelsens beslut i denna 

paragraf till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

 

 

   

§ 13260 Uppdatering av den nya styrelsen på hemsidan under linjalrubrikerna ”Om 

oss/styrelsen och ”Kontakta oss”, vad avser kontaktuppgifter och foto. 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att det på hemsidan finns två platser under 

linjalrubrikerna ”Om oss/styrelsen” och ”Kontakta oss”, som bilder och namn på 

styrelsens ledamöter förekommer. 

 

Under linjalrubriken ”Om oss/styrelsen” finns namn och bild respektive under 

linjalrunriken ”Kontakta oss” så finns både namn, bild och erforderliga 

kontaktuppgifter med nummer till både fast telefoni och mobil samt E-post 

adresser. 

 

Pia Prestel har till kvällens överläggning medtagit kamera och erbjuder sig att ta 

foto på de deltagare som så önskar. Med hänsyn tagen till att föreningens nya 

ersättare inte deltar under överläggningen föreslås att sekreteraren administrerar 

fototagningen vid ett lämpligt tillfälle i samråd med Johan Blomqvist 

WebbochForm.se.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att administrerar fototagningen vid ett lämpligt 

tillfälle i samråd med Johan Blomqvist WebbochForm.se. så att den nya 

styrelsens ansikten kan finnas på plats på hemsidan efter Trettonhelgen. 
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§ 13261 ”Hur kommunicerar styrelsen föreningsstämmans beslut i § 1338, om att inrätta 

                  en samrådsgrupp” vars mål är att öka aktivitetsgraden och sammanhållningen 

  mellan medlemsföreningarna? 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren har på eget initiativ tagit upp detta ärende till behandling för att 

få råd av styrelsens ledamöter på hur vi gemensamt och i bästa samförstånd kan 

och skall kommunicera föreningsstämmans beslut från den 26 oktober 2013,  

§ 1338. 

 

Under överläggningen deltar samtliga ledamöter aktivt och lämnar sina tankar 

och synpunkter på valberedningens motivering med att inrätta en särskild 

”samrådsgrupp” vars främsta syfte och målsättning är att verka för att öka 

aktivitetsgraden och sammanhållningen mellan medlemsföreningarna i 

Kustmiljögruppen.  

 

Samrådsgruppen skall bestå enligt föreningsstämmans beslut utav 17 

kontaktpersoner jämte en ersättare från varje medlemsförening, vilket innebär 

17 + 17 personer, vilka skall väljas senast och i direkt anslutning till respektive 

medlemsförenings årstämma under våren/sommaren 2014.  

De valda representanternas namn jämte kontaktuppgifter, såsom telefon och E-

post adress, skall inkomma till Kustmiljögruppens sekretariat, så fort justerat 

protokoll föreligger från medlemsföreningen. Sekretariatet lägger sedan in 

uppgifterna på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss/Medlemsföreningarna 

från norr till söder som idag finns på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/ 

 

”Samrådsgruppen” bör för att den skall kunna fylla sitt syfte och generera 

mötespunkter för dialog baserat ”på det goda samtalet” träffas en gång på våren 

och en gång på hösten förutom de sedvanliga mötespunkterna vid de 

återkommande Vår- och Höstträffarna. 

 

Styrelsens samfällda uppfattning är att det torde stå utom allt tvivel att 

uppslutningen från medlemsföreningarna på de senaste Vår- och Höstträffarna 

har varit dåligt. På ”Vårträffen 2013” på temat ”Många bäckar små – Åtgärder 

med ideella krafter” var 3 medlemsföreningar utav 17representerade och under 

”Höstträffen 2013” på temat ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden” 

var 6 medlemsföreningar utav 17 representerade. Hur man än vrider och vänder 

sig och ställer sig frågan varför och vad detta kan bero på, blir ändock svaret att 

intresset och engagemanget från medlemsföreningarna uppvisar en svag respons 

på och inför det arbete som Kustmiljögruppens styrelse lägger ner och utför för 

kustvatten- och miljöfrågorna.  

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/
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Detta gör att strukturen på och legitimiteten för själva Kustmiljögruppen som 

förening och medveten miljöaktör i kustmiljöfrågor håller på att gå förlorad, 

vilket är ett stort problem och synnerligen allvarligt. 

 

Styrelsen har tidigare på förslag från Roland Blomqvist prövat och delvis 

tangerat problemet med ett svagt intresse och engagemang från 

medlemsföreningarnas sida genom att på förslag införa Arbetsgrupper eller AG-

grupper, vars syfte vid förslagets uppkomst och genomförande var att skapa ett 

forum för att diskutera angelägna gemensamma frågor som kunde beröra de 

flesta medlemsföreningarna. Klicka på den blå länken nedan för att läsa mer 

under rubriken ”ökad samverkan och dialog mellan Kustmiljöföreningarna”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteck

ningar-hosttraffen-2011-12-03/ samt den Powerpoint presentation som finns på 

Kustmiljögruppens hemsida i dokumentarkivet på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf 

Vid utvärdringen kunde styrelsen konstatera, att inte ett enda möte hade hållits 

sedan hösten 2011, varför AG-gruppen lyftes ut från verksamhetsplanen våren 

2013. 

 

Valberedningen fick i samband med sitt arbete med att rekrytera en ny 

ordförande uppenbara svårigheter med att finna lämpliga kandidater som var 

beredda att axla ansvaret för de samlade kustmiljöfrågorna. Den uppkomna och 

aktuella situationen för valberedningen förstärktes av vad som sagts i sista 

stycket på sidan 9 och första stycket på sidan 10 ovan. 

 

Idén med en ”samrådsgrupp” växte fram som ett gemensamt forum för mer 

”verkstad” i och kring kustmiljöfrågorna i Torsås kommun. Ur samrådsgruppen 

var tanken att det alltid skulle finnas lämpliga och intresserade personer som var 

beredda att axla styrelseposter i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

För att valberedningens goda förslag med införandet av en ”samrådsgrupp” inte 

på nytt skall hamna på Hälleberget måste Kustmiljögruppens styrelse till varje 

medlemsförenings ordförande förklara nödvändigheten av att en 

samrådsgrupp kommer till och verkligen ser dagens ljus. Därefter måste i sin 

tur varje ordförande i medlemsföreningarna kommunicera denna nödvändighet 

till sin styrelse, då ordföranden har en framträdande och tongivande roll i alla 

medlemsföreningar. 

 

Kustmiljögruppens nye ordförande John Bräutigam förklarar under 

överläggningen, att han ser nödvändigheten av och har för avsikt att på det nya 

verksamhetsåret 2014 kontakta respektive ordförande i varje medlemsförening 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteckningar-hosttraffen-2011-12-03/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteckningar-hosttraffen-2011-12-03/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf
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för att… 

 

  erhålla kunskap om,  

 förslag och möta reaktioner på  

 hur en ”samrådsgrupp” på bästa sätt skall kunna implementeras kopplat till 

tydlighet  

 och Kustmiljögruppens nyligen antagna stadgar,  

 vad vi kan och skall göra  

 samt hur vi skall göra det,  

 eftersom Kustmiljögruppens styrelse inte själv formulerat 

föreningsstämmans förslag och beslut. 

 

Efter ordförandens kontakter och erforderliga sonderingar med varje 

medlemsförenings ordförande under vintern/våren 2014 bör presidiet för 

Kustmiljögruppen formulera ett tilltalande brev till varje medlemsförenings 

ordförande, där det klart och tydligt framgår resultatet av dessa kontakter som 

även skall presenteras på ”Vårträffen 2014” i samband med årsmötet.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Detta ärende skall återkommande vara med på dagordningen till styrelsens 

sammanträden under vintern och våren 2014. 

 

 Ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse skall hållas fortlöpande 

informerade om hur resultatet av ordförandens/presidiets kontakter 

framskider med medlemsföreningarna. 

 

 

 

§ 13262 Uppsummering/utvärdering av verksamhetsåret 2013. 

  

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden Rune Fransén ger en kort tillbakablick på det verksamhetsår som 

nu snart ligger bakom oss kopplat till den verksamhetsplan som årsmötet tog 

beslut om 2013-06-12, § 1319 och som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida 

på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplaner-

201206-201305/ 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplaner-201206-201305/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplaner-201206-201305/
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samt föreningsstämman den 26 oktober 2013, § 1337, som återfinns på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken  

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplaner-

201306-201405/ 

 

Ordföranden konstaterar vidare att styrelsen har haft 10 protokollförda 

styrelsemöten, som behandlat många och viktiga frågor under året, som 

återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-

styrelsemoten-2013/ 

 

Särskilt glädjande är att Kustmiljögruppen var representerad vid ”Havs- och 

vattenforum 2013” den 16-17 april i Göteborg på temat ”Många bäckar små – 

Åtgärder med ideella krafter”, som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på 

länken http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/redovisning-

av-konferensmaterial-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/ 

 

På samma sätt har deltagandet i Vattenrådets verksamhet varit aktivt, 

målmedvetet och engagerat. 

 

Ordföranden tillägger att mycket skulle kunna sagts under denna paragraf, men 

vi vet alla och envar vad vi har bidragit med, hur och på vilket sätt, för att vara 

en aktiv miljöaktör för vattenfrågor i Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka ordföranden för redogörelsen. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

Informationsärenden §§ 13263 – 13268 

 

 

§ 13263 Den avgående ordförandens Nyhetsbrev för december månad 2013. 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren framhåller vikten av, att Rune Fransén som avgående ordförande 

för Kustmiljögruppen får utrymme i Nyhetsbrevet för december månad 2013, att 

i ord och bild får möjlighet till att ge sin syn och förmedla sina tankar för den tid 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplaner-201306-201405/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplaner-201306-201405/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-styrelsemoten-2013/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/protokoll-fran-styrelsemoten-2013/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/redovisning-av-konferensmaterial-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/redovisning-av-konferensmaterial-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/


13 

 

som han varit ordförande. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Rune Fransén, som avgående ordförande för Kustmiljögruppen, skall författa 

Nyhetsbrevet för december månad 2013. 

 

 Ge sekreteraren därefter i sedvanlig ordning uppgiften, att lägga in 

Nyhetsbrevet på hemsidan under ”Senaste Nytt” och i dokumentarkivet samt 

att distribuera ut Nyhetsbrevet via mail till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, 

organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 

 

 

 

§ 13264 Den tillträdande ordförandens Nyhetsbrev för januari månad 2014. 

  

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren framhåller vikten av, att John Bräutigam som ny ordförande för 

Kustmiljögruppen fr.o.m. verksamhetsåret 2014 får utrymme i Nyhetsbrevet för 

januari månad 2014, att i ord och bild får ge sin syn och förmedla sina tankar för 

den nya och spännande tid som nu ligger framför honom och Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 John Bräutigam, som nytillträdande ordförande för Kustmiljögruppen, skall 

författa Nyhetsbrevet för januari månad 2014. 

 

 Ge sekreteraren därefter i sedvanlig ordning uppgiften, att lägga in 

Nyhetsbrevet på hemsidan under ”Senaste Nytt” och i dokumentarkivet samt 

att distribuera ut Nyhetsbrevet via mail till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, 

organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 

 

 

 

§13266 Rapport från Vattenrådets senaste sammanträde 2013-11-14 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Pia Prestel, ensam representant för Kustmiljögruppen vi detta sammanträde, 
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redogör i korthet för de diskussioner som fördes och vad som beslutades samt 

hänvisar till det protokoll som Vattenrådets sekreterare upprättat. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Protokollet från Vattenrådets sammanträde skall biläggas dagens handlingar. 

 Tacka Pia Prestel för föredragningen 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 13266 Rapport från vattenvandring 2013-11-14 

 

Pia Prestel redogör för att Kustmiljögruppen via Vattenrådet erhållit inbjudan 

om att delta i vattenträffar i studiecirkelform med fokus lagt på Bruatorpsån från 

Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge och Greppa Näringen. 

Studiematerial är ”Vattnets väg” med inriktning mot jord- och skogsbrukare 

samt miljöintresserade som vill lära mer om EU:s ramdirektiv för vatten eller om 

vattenfrågor i allmänhet. 

 Det har hållits sammanlagt sex träffar hittills, där Kustmiljögruppen varit 

representerad genom sina styrelseledamöter.  

 21 och 24 oktober i Torsås Bygdegård och som finns i diariet 2013-10-03 

 7 november på kommunhuset i Torsås och som finns i diariet 2013-10-30. 

 14 november vattenvandring utmed Bruatorpsån och som finns i diariet 

2013-11-08. 

 21 november på Hushållningssällskapets regionkontor i Kalmar och som 

finns i diariet 2013-11-14. 

 3 december 2013 på Södras vattengård Flaken och som finns i diariet  

2013-11-26. 

 

I mail 2013-11-14 skriver Carl-Johan Månsson fiskerikonsulent/fiskeribiolog vid 

Hushållningssällskapet i Kalmar-Kronoberg-Blekinge följande… 

Tack för dagens vandring vid Bruatorpsån, en späckad dag i fält. Vi diskuterade 

bl.a. vattenreglering, dammar, kalkning, öring, kräftor, ål, skogsbruk, 

statusklassning, fiskvandring, kustmiljön, våtmarker i skog, kantzoner och åplan. 

En heldag från källan Transjön till mynningen.  
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Den 21 november kommer vi att fortsätta att gå djupare i vattnets fantastiska 

värld. Läs gärna några sidor i boken ”Vattnets väg” och ta med frågor. Ni får 

gärna ta med ert material/tidningsartiklar/rapporter som Ni stött på och som Ni 

vill diskutera. 

Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund, representanter för Kustmiljögruppen, 

besöker tisdagen den 3 december den privatägda gården Flaken med ett 

skogsbestånd på ca 279 ha skogsmark och 15 ha inägomark. På gården återfinns 

en Skog- och vattenslinga inom skogsägarföreningarnas kampanj ”Skogens 

vatten”. Demonstrationsslingan består utav 6 stationer med olika innehåll ur 

kultur-och miljösynpunkt.  

Några exempel.. 

 Lyckebyåns betydelse, sikthuggning, naturvårdshuggning och blå 

målklassning. 

 Dikesrensning och röjning, skyddsdikning och markavvattning. 

 Broar och förstärkningsarbeten av stockmattor av virke. 

 Körskador, markskador och Södras markskoningsgaranti 

 Funsten – ett medeltida gränsmärke. 

 Nils Dacke, gården Flaken och Lyckebyåns utdikning. 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Pia Prestel för föredragningen 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 13267 Skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket med anledning av 

                   föreläsningsarvode vid ”Höstträffen 2013”.  

Sekreteraren har av ordföranden fått i uppdrag att kontakta Skatteverket i 

Kalmar om hur en ideell förening som Kustmiljögruppen skall agera, då 

föreningen skall dra preliminärskatt och betala sociala avgifter på det arvode 

som Linnéuniversitetets föreläsare erhöll i samband med ”Höstträffen 2013”, då 

arvodet översteg 999 kronor. 
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Presidiet har fyllt i aktuell blankett – Skatter- och avgiftsanmälan - och som 

finns i diariet 2013-11-27 samt överlämnat denna till Skatteverket för 

handläggning.  

I och med att arvodet utbetalas senast den 29 november 2013, så skall 

inbetalning av dragen källskatt och sociala avgifter ske senast per den 30 

december 2013. 

Kontrolluppgift skall vara inlämnad till Skatteverket med kopia till arbetstagaren 

senast under februari månad 2014. 

Presidiet har anmält till Skatteverket önskemål om att därefter omedelbart 

avregistreras som arbetsgivare. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge kassören i uppdrag att bevaka föreningens skyldigheter gentemot 

Skatteverket i detta ärende och vad som framkommer och beslutats i såväl 

denna paragraf ovan som § 13255 i detta protokoll. 

 Tacka sekreteraren för föredragningen 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 13268 Information och kommunikation – handlingar i diariet återfinns på hemsidan för 

                     perioden 2013-10-30 – 2013-12-04.  

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 

  

2013-10-26 

Inkommer uppgift (PDF) från Assar Johansson med redovisning av 

vasslåtter uttryckt i antal timmar specificerat på medlemsföreningar under 

säsongen 2013. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Timredovisning-av-vassl%C3%A5tter-2013.pdf
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2013-10-30 

Inkommer mail (PDF) med inbjudan till Vattenträff för Bruatorpsån den 7 

november 2013 från Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent/fiskeribiolog, 

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge. 

 

2013-10-31 

Centralt utskick av... 

Nyhetsbrev för november månad 2013 (PDF) via mail (PDF) till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer 

inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade 

på vår externa mailinglista.  

2013-11-08 

Inkommer mail (PDF) med inbjudan till Vattenvandring Bruatorpsån den 14 

november 2013 med början 10.00 samt fortsatt cirkelträff den 21 november 

2013 från Carl-Johan Månsson, fiskerikonsulent/fiskeribiolog, 

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge. 

2013-11-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, Torsås kommun med 

anledning av att sekretariatet har översänt protokollsparagraf 13244 från 

styrelsesammanträdet den 30 oktober 2013. 

2013-11-14 

Inkommer mail (PDF) med inbjudan till Vattenträff på Hushållningssällskapet 

den 21 november 2013 med början 18.00 från Carl-Johan Månsson, 

fiskerikonsulent/fiskeribiolog, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-

Blekinge. 

2013-11-19 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) kallelse med 

ärendebeskrivning (PDF) till styrelsemöte med Kustmiljögruppen, onsdagen 

den 27 november 2013, klockan 18.00 hos ordföranden Rune Fransén. 

2013-11-26 

Inkommer mail (PDF) från Carl-Johan Månsson, 

fiskerikonsulent/fiskeribiolog vid Hushållningssällskapet Kalmar-Blekinge-

Kronoberg med inbjudan till Södras vattengård Flaken, öster om Holmsjö 

tisdagen den 3 december 2013. Klicka på den blå länken för mail för att ta 

del av hela inbjudan. 

2013-11-27 

Presidiet beslutar om att till Skatteverket inlämna Skatte- och 

avgiftsanmälan (PDF) efter det att sekreteraren konsulterat tjänsteman på 

Skattekontoret i Kalmar vad avser inbetalning av skatt och sociala avgifter 

för föreläsningsarvode som överstiger 999 kronor. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattentr%C3%A4ff-f%C3%B6r-Bruatorps%C3%A5n-2013-11-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-november-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-november-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenvandring-Bruatorps%C3%A5n-2013-11-14-samt-2013-11-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sv.-fr%C3%A5n-Pernilla-m-a-a-expediering-av-protokollsparagraf-13244.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattentr%C3%A4ff-f%C3%B6r-Bruatorps%C3%A5n-2013-11-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-2013-11-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-2013-11-271.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-2013-11-271.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-S%C3%B6dras-g%C3%A5rd-Flaken2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Skatte-och-avgiftsanm%C3%A4lan-2013-11-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Skatte-och-avgiftsanm%C3%A4lan-2013-11-27.pdf
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2013-11-27 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med bland annat minnesanteckningar från det senaste 

Vattenrådsmötet den 14 november 2013. (PDF) 

 

 

Delgivningsärenden  samt mötets avslutande §§ 13269 – 13271 

 

§ 13269 Delgivningsärenden - handlingar i diariet återfinns på hemsidan för perioden 

2013-10-30 – 2013-12-04. 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna delegationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga delegationsärendena till handlingarna 

 

 2013-11-10 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf 

vid styrelsens sammanträde 2013-10-30,§ 13242 - Tecknande av avtal om 

webbtjänster för 2014(PDF) till Johan Blomqvist, WebbochForm.se. 

2013-11-10 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf 

vid styrelsens sammanträde 2013-10-30,§ 13244 - information till elever i 

årskurs 7 och 9 (PDF) till Christoffer Johansson, NO-lärare vid Torskolan i 

Torsås kommun, Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun 

samt Annika Persson-Åberg, Energi- och klimatrådgivare, Torsås kommun. 

2013-11-13 

Sekretariatet översänder mail (PDF) med information till de nya 

ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. verksamhetsåret 2014 

samt Nyhetsbrev (PDF) för november månad 2013. 

2013-11-25 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun med uppgift om att det nu beställts en enkel pH-mätare och pH-

stickor. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Protokoll-fr%C3%A5n-Vattenr%C3%A5dsm%C3%B6te-2013-11-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/75-5-8-723-minesanteckningar-14-nov-2013-underskrivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/75-5-8-723-minesanteckningar-14-nov-2013-underskrivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-%C2%A7-13242-Tecknande-av-avtal-om-webbtj%C3%A4nmster-f%C3%B6r-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-30-%C2%A7-13242-Tecknande-av-avtal-om-webbtj%C3%A4nster-f%C3%B6r-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-30-%C2%A7-13242-Tecknande-av-avtal-om-webbtj%C3%A4nster-f%C3%B6r-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-%C2%A7-13244-Information-till-elever-i-%C3%A5rskurs-7-9.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-30-%C2%A7-13244-Information-till-elever-i-%C3%A5rskurs-7-och-9.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-30-%C2%A7-13244-Information-till-elever-i-%C3%A5rskurs-7-och-9.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sekretariatet-s%C3%A4nder-Nyhetsbrev-till-John-Hanna-Jonas-nya-ledam%C3%B6ter-i-Kustmilj%C3%B6gruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-november-20132.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/pH-m%C3%A4tare-ink%C3%B6p-av.pdf
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§ 13270 Nästa styrelsemöte 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker i vecka 04, onsdagen den  

22 januari 2014 hos John Bräutigam i dennes bostad i Gunnarstorp/Båtastan. 

 

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

§ 13271 Mötet avslutas 

Innan mötet avslutas och ordföranden slår klubban i bordet tackar Rune Fransén 

för visat intresse och engagemang inte bara vid detta styrelsemöte, utan för alla 

de många i raden av styrelsemöten som skett under hans ledning under de 

senaste fem åren. Särskilt omnämns Solbrith Hellman och Göran Wahlström, 

båda ersättare som lämnar Kustmiljögruppens styrelse vid årsskiftet samt John 

Bräutigam som hälsas välkommen genom att den gamla ordförandeklubban 

överlämnas med förväntan på att den skall användas för många kloka beslut då 

det gäller vattenfrågorna i vårt närområde. 

Inför stundande helg tillönskas alla ledamöter såväl nya som gamla… 

En God och Fridfull Jul samt ett Gott Nytt År! 

  

Sekreteraren Karl-Gustaf Eklund tackar för en välsmakande och god förtäring 

samt överlämnar en julhälsning från ledamöterna. 

 

 

Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   Rune Fransén 

Sekreterare    Ordförande  

 

 

                                                                   


