
 
 

 

Tid: Onsdagen den 15 maj 2013, klockan 18.00.   

Plats: Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr med adress 506. 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, 

Pia Prestel, 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, ej tjänstgörande ersättare 

  

 

 

§ 13153 Nominering av valberedning till årsmötet 2013. 

 

Vid överläggningen den 23 april 2013 gick 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 framkom följande tankar. 

 

Sekreteraren meddelar att han i mail 2013-04-14 har tillskrivit samtliga  

  kontaktpersoner i de medlemsföreningar som inte har någon representation i 

  nuvarande styrelse och bett dessa vänligen nominera en kandidat till den 

  valberedning som skall väljas av årsmötet den 15 juni 2013. 

 

Uppgifterna om nominerad kandidat skall vara Kustmiljögruppens sekretariat 

  tillhanda senast den 5 april 2013. 

 

I Kustmiljögruppens stadgar framgår det inte hur många ledamöter som 

  valberedningen skall bestå utav, men för att få en något sånär god representation 

  från norr till söder utmed kustremsan bör antalet ordinarie ledamöter minst 

  uppgå till två personer jämte en ersättare.  

 



Vi detta protokolls skrivande har det inkommit svar från Bergkvara 

  hembygdsgille, Gunnarstorps miljöförening och Järnsida Stugägareförening. 

 

Bergkvara hembygdsgille nominerar sin ordförande Britt-Marie Östman jämte 

  en ersättare som är Leif Lindberg. 

 

Skulle mot förmodan medlemsföreningarna inte hörsamma och/eller sakna 

  förslag på lämpliga kandidater till valberedningen, så ämnar styrelsen på egen 

  hand och med kraft av sin ställning nominera lämpliga kandidater såväl inom 

  som utom medlemsföreningarna. 

 

  

 Styrelsen beslutar att 

 

 Med spänning avvakta den 5 april 2013, då nomineringstiden går ut för 

lämpliga kandidater till den valberedning som skall väljas på årsmötet den 15 

juni 2013. 

 

 I den mån som det inte finns ett tillräckligt antal nominerade ledamöter till 

valberedningen, uppdra åt presidiet att söka kandidater såväl inom som utom 

medlemsföreningarna. 

 

Vid dagens överläggning den 15 maj 2013 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 tankar. 

 

Sekreteraren meddelar att kontakter har tagits och samtal har förts med  

Britt-Marie Östman och Assar Johansson på Bergkvaradagen i rubricerat ärende 

mot bakgrund av att medlemsföreningarna inte har lyckats per den 5 maj 2013 i 

sin uppgift, att nominera ledamöter till den valberedning som skall väljas på 

årsmötet den 15 juni 2013. 

 

Sekreteraren har vidare i mail den 13 maj 2013 till Britt-Marie Östman och 

Assar Johansson förvissat sig om och följt upp resultatet av de samtal som 

fördes på Bergkvaradagen, varför styrelsens förslag till årsmötet är att välja… 

 

Britt-Marie Östman, sammankallande 

Assar Johansson, ledamot 

Leif Lindberg, ersättare 

 



 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 

 

 Att till valberedning föreslå Britt-Marie Östman, sammankallande och Assar 

Johansson med Leif Lindberg som ersättare. 

 

 

Årsmötet beslutar att 

 

 

 


