
 
 

 

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 
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Roland Blomqvist, 
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§ 13155 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 201306 – 201312 

 

Sekretariatet har inför dagens sammanträde med styrelsen arbetat med rubricerat 

ärende och som skall behandlas på årsmötet med medlemsföreningarna vid 

punkt 19 på dagordningen. 

 

Sekreteraren har valt att koncentrera sig till rubriker och/eller 

verksamhetspunkter så att det blir både lättare och överskådligare för 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner, att vid årsmötet ta ställning till vilka 

rubriker och/eller verksamhetspunkter som skall ingå i verksamhetsplanen som 

skall gälla för perioden 201306- 201312. 

 

Sekreteraren har sneglat på styrelsens förslag till nya stadgar, där det framgår att 

verksamhetsplanen för det kommande verksamhetsåret d.v.s. 2014 skall tas vid 

föreningsstämman i samband med ”Höstträffen” för medlemsföreningarna. 

Detta innebär i sin tur att mer än en rubrik och/eller verksamhetspunkt lever 

vidare under höstterminen 2013och nya rubriker och/eller verksamhetspunkter 

ser dagens ljus vid föreningsstämman under hösten. 

 

Sekreteraren utgår vidare ifrån att föreningsstämman kommer att ange 

viljeinriktningen för det komman verksamhetsåret i enbart rubriker och/eller 

verksamhetspunkter och överlåter åt styrelsen att ”klä” dessa i ”löptext” om, när, 

hur och på vilket sätt dessa verksamhetspunkter skall ske. 



Nya rubriker och/eller verksamhetspunkter i den reviderade verksamhetsplanen 

under höstterminen 2013 är då… 

 

 Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor. 

 

 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska 

 

 Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som 

ekonomiskt stödjer vår verksamhet. 

 

 Slamsugning av mindre badplatser och båthamnar – tidsplanering och 

ansökningshandlingar. 

 

Efter tillägg av ovan uppräknade fyra punkter kommer verksamhetsplanen i 

enlighet med sekretariatets förslag sammanlagt innehålla 14 rubriker och/eller 

verksamhetspunkter. 

 

 

Sekretariatets förslag till rubriker/verksamhetspunkter för perioden 

 Kampanj för att två-takts båtmotorer bör/skall använda s.k. alkylatbensin.  

 Revidering av Kustvårdsplan (Vattenvårdsplan) 2013-2016. 

  

 Utbildning av ”miljöambassadörer”. 

 

 Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor. 

 

 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till engelska. 

  

 Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med 

intressanta och relevanta teman för medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 

 Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra ”vänföretag” som 

ekonomiskt stödjer vår verksamhet. 

 

 Vasslåtter – tidsplanering och ansökningshandlingar. 

 

 Slamsugning av mindre badplatser och båthamnar – tidsplanering och 

ansökningshandlingar. 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av  

vasspellets tillverkning – beräknas slutföras under augusti månad 2013. 

  

 Att aktivt delta i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter som 

Vattenrådet inbjuder till. 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns Va-

planprocess 

 



 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 2 i VB 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i 

”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019” 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 

 Att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan omfattande de 14 

verksamhetspunkter, varav 4:a är helt nya och de övriga är sådana 

verksamhetspunkter som styrelsen inte har avslutat, utan fortfarande är både 

aktuella och pågående. 

 

Årsmötet beslutar att 

 

 

 

 


