
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lind, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 - 16065                      

 

 

§ 16069 Valberedning 2016 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2016-01-25, § 16004.) 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

            sammanträden 2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035. 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16035 framkom följande. 

Erfarenheterna av 2015 års rekryteringsprocess av ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse var i det längsta osäkert och lyckades först under 

sittande föreningsstämma. 

Varje ledamot redogör nedan för sin inställning och framtid inom 

  Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 



 

 Ledamöter i tur att avgå vid årsskiftet 2016/2017 är… 

- Pia Prestel, t.f. ordförande,  

avvaktar med besked intill Kustmiljögruppens årsmöte 2016-05-28.  

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare, 

avvaktar med besked intill Kustmiljögruppens årsmöte 2016-05-28. 

- Lena Peribert, kassör, 

lämnar Kustmiljögruppens styrelse vid årsskiftet 2016/2017. 

- Magnus Rosenborg, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016, 

ordinarie ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 

2017-12-31. 

- Ove Lindh, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016,  

frånvarande vid dagens överläggning, styrelsen inväntar svar. 

Ledamot vald på två år… 

- Robert Briland, ledamot vald på två år 2016 och 2017, 

ett förhållande som fortfarande är aktuellt och gäller. 

 

Utifrån ovan lämnade besked av styrelsens ledamöter är det uppenbart att 

valberedningen, som består utav presidiet och förstärkt med Magnus Rosenborg 

enligt beslut i styrelsen 2016-01-25, § 16004, måste börja ett proaktivt arbete för 

att rekrytera potentiella kandidater till de poster inom styrelsen som troligen blir 

lediga fr.o.m. årsskiftet 2016/2017. 

Namn och organisationer som omnämns under överläggningen är … 

- Ola Sennefjord, Påbonäs, Ljungbyholm (fiskeintresserad). 

- Mikael Nilsson, Påbonäs, Söderåkra, f.d. miljöinspektör Torsås kommun. 

- Sofia Persson, Påbonäs Söderåkra. 

- Andreas Olsson, ordf. Torsåsbygdens Sportfiskeklubb. 

- Garpens Vänner. 

- Vision Bergkvara (VB) 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att entlediga Marcus Törnberg från uppdraget att tjänstgöra som ordinarie 

ledamot i styrelsen fr.o.m. den 1 mars 2016. 



 Att Magnus Rosenborg går upp som ordinarie ledamot i styrelsen fr.o.m. den 

1 mars 2016 och ersätter Marcus Törnberg. 

 Att presidiet förstärkt med Magnus Rosenborg får i uppdrag, att kontakta 

nämnda personer och organisationer på föregående sida samt ta fram en 

sökprofil på kandidater. 

 Att valberedningen skall presentera resultatet av sitt arbete vid sammanträdet 

med styrelsen måndagen den 25 april 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

2016-03-08 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail av personlig karaktär för kännedom 

från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med 

rubriken ”Valberedning!” 

 

2016-03-16 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning”. 

 

2016-03-29 

Inkommer svarsmail av personlig reflekterande karaktär från 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljöstrateg vid 

kommunledningsförvaltningen i Karlskrona. 

2016-03-30 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) underlagsmaterial till 

Valberedningens träff 2016-04-03 hos Pia Prestel i dennas bostad i 

Ragnabo jämte fyra bifogade filer… 

 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 

2011- 2016. (PDF) 

# Profilbild – kompetensområden 2017. (PDF) 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter 2017. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Valberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valberedningen-traffas-2016-04-03-kompletterat-med-arbetsmaterial.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf


(PDF) 

 

2016-03-31 

Inkommer svarsmail av personlig reflekterande karaktär från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljöstrateg vid 

kommunledningsförvaltningen i Karlskrona”. 

2016-04-04 

Sekretariatet expedierar på ordförandens uppdrag via mail (PDF) utskick till 

samtliga ordföranden i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken 

”Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017” jämte två bifogade filer… 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

2015-04-06 

Sekretariatet översänder brevledes på uppdrag av valberedningens 

ordförande Pia Prestel den nya foldern, informationsbroschyren, utgåva 4 – 

våren 2016 jämte bilaga till följande namngivna personer… 

# Miljöstrateg Sven-Olof Petersson, Karlskorna kommun, 

kommunledningsförvaltningen, Box 79, 371 21 Karlskrona. 

# Mikael Nilsson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Sofia Persson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Ola Sennefjord, Tvärgatan 8, 388 30 Ljungbyholm. 

 

Av inkomna ärenden enligt ovan framgår med all önskvärd tydlighet, att 

styrelsens beslut från den 22 februari 2016 i allra högsta grad effektuerats av 

valberedningens ledamöter genom att potentiella namn har stämts av inför 

verksamhetsåret 2017, funderingar kring nya potentiella föreningar i och kring 

Bergkvara centralort har diskuterats. 

Valberedningen upplever det som en stor brist, att kustnära ideella föreningar 

med vattenfrågor i centrum såsom Vision Bergkvara, Bergkvara Båtklubb, 

Garpens vänner inte är medlemmar i Kustmiljögruppen, vilket nedan angivna 

klickabra profilbild ger stöd för 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter 2017. 

(PDF) 

Valberedningen har till samtliga ordförande i Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar skickat ut ett upprop den 4 april 2016 genom en 

nomineringsportal, så att varje förening får en möjlighet fram till den 22 april 

2016, att nominera kandidater till posterna som ordförande, sekreterare och 

kassör, vilket anges genom att klicka på länkarna nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-KMGs-styrelse-for-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf


# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

Till uppropet har det fogats uppgifter om vilka föreningar mellan åren  

2011-2016, som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse. Klicka på 

länken nedan. 

 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

Skulle mot förmodan nu vidtagna åtgärder från valberedningens sida inte ge ett 

positivt utfall, så har valberedningen för avsikt att vända sig till personer som 

idag inte tillhör ”kustfamiljen” och tillfråga hen om det finns intresse att 

engagera sig i Kustmiljögruppen. Namn finns som tidigare nämnts, så det är 

bara att trycka på ”aktivitetsknappen” och låta arbetet gå vidare. 

 

Valberedningen har tagit fram en profilbild över behövda kompetensområden på 

ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse för 2017, vilken är klickbar nedan 

# Profilbild – kompetensområden 2017. (PDF) 

 

Valberedningens ordförande Pia Prestel skickar en påminnelse till samtliga 

ordförande i Kustmiljögruppens styrelse 2016-04-18, som finns i diariet med 

samma datum. 

2016-04-18 

Valberedningen översänder via sin ordförande Pia Prestel mail (PDF) till 

samtliga ordförande i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken 

”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse” jämte två bifogade filer… 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

2016-04-21 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra 

Ragnabo med rubriken ”Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens 

styrelse för verksamhetsåret 2017”. 

2016-04-25 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, 

Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Vi saknar från Din 

medlemsförening förslag på ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vi-saknar-fran-Din-medlemsforening-forslag-pa-ledamoter-till-KMGs-styrelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nominering-av-ledamoter-till-KMGs-styrelse-for-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vi-saknar-nomineringsforslag-till-KMGs-styrelse-for-2017.pdf


Sekreteraren kan konstera, att vad som framgår av ovan inkomna handlingar i 

diariet så är det enbart fyra av femton medlemsföreningar som hörsammat 

valberedningens möjlighet till att nominera ledamöter till Kustmiljögruppens 

styrelse för verksamhetsåret 2017, verksamhetsåren 2017 och 2018, nämligen 

Miljöföreningen Södra Ragnabo, Gunnarstorps Miljöförening, Norragårdens 

Samfällighetsförening och Södra Kärr Samfällighetsförening. Samtliga fyra 

föreningar anger i sina mailsvar, att de inte har några ledamöter att nominera till 

styrelsen för det kommande verksamhetsåret 2017, de kommande verksamhets- 

åren 2017-2018. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att valberedningen skall invänta medlemsföreningarnas 

nomineringsförfarande, som går ut den 22 april 2016 innan ytterligare 

åtgärder med rekrytering av externa styrelseledamöter vidtas. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

Styrelsen beslutar även med tillägg för… 

 Att valberedningen nu har mandat för, att gå vidare i sitt arbete med att söka 

potentiella ledamöter utanför kustfamiljen enligt  

Profilbild – kompetensområden 2017 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf

