
 

 
 

                Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid: Måndagen den 28 november 2016, klockan 18.00. 

Plats: Hos Ove Lindh i dennes bostad, Båtsmansgatan 6 i Bergkvara. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder att delta 

Robert Briland, ledamot 

Lena Peribert, kassör 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Övriga deltagande 

Hans Brohlin, ny ordinarie ledamot fr.o.m. 2017-01-01, deltog 

fram t.o.m. § 16202. 

Gunilla Berglund Hagström, ersättare fr.o.m. 2017-01-01 

Bo Johnér, adjungerad ledamot fr.o.m. 2017-01-01 

Kifle Yessab, ny ersättare fr.o.m. 2017-01-01 

 

 

§ 16195 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    28 november 2016 

  

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

                2016-04-25, § 16068 resp. 2016-05-30, § 16094 resp. 2016-08-29, § 16131 resp. 

                 2016-10-10, § 16165. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende. 

 

2016-10-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, sekreterare i Ostkustens 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Sv-Medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan.pdf


vattensamling med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i 

samverkan”. 

 

2016-10-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”. 

 

2016-10-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin med rubriken ”Nominerade 

kandidater till Kustmiljögruppens styrelse inför 

verksamhetsåret/verksamhetsåren 2017/2018”. 

 

2016-10-14 

Presidiet översänder via brev (PDF) information till Sofia Persson, Påbonäs 

306, 385 98 med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning” jämte tre 

bifogade filer… 

# Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning PDF) 

# Profilbild över kompetensområden. (PDF) 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter. (PDF) 

 

2016-10-14 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Carina och Christian 

Johnsson, Ådholmens golv med rubriken ”Medborgardriven 

vattenförvaltning” jämte tre bifogade filer… 

# Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning PDF) 

# Profilbild över kompetensområden. (PDF) 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter. (PDF) 

 

2016-10-15 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 

rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning”. 

2016-10-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Maria Karlsson, Ebbelångsö med rubriken 

”Ordförande i Torsås Kustmiljögrupp”. 

 

2016-10-17 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen till Ola Sennefjord, ordförande i Hagbyåns vattenråd med 

rubriken ”Torsåsbygdens Sportfiskeklubb är nu med i kustfamiljen”. 

 

2016-10-17 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Frida Portin, Garpens 

Vänner med rubriken ”Medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Medborgardriven-vattenförvaltning-i-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Nominerade-kandidater-2016-10-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sofia-Persson-Pabonas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning-kvarnhjul.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medborgardriven-vattenforvaltning-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning-kvarnhjul.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medborgardriven-vattenforvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Ordforande-i-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Torsasbygdens-Sportfiskeklubb-ar-nu-med-i-kustfamiljen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Garpens-Vanner-medlemsskap.pdf


2016-10-18 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Anna Evaldsson, 

ordförande i Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Södra Kärr har 

ny representant i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. den 1 januari 2017. 

 

2016-10-18 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara 

Samhällsförening med rubriken ”Höstträff”. 

 

2016-10-19 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Hans Brohlin, vice ordförande i 

Torsåsbygdens Sportfiskeklubb med rubriken ”Torsåsbygdens 

Sportfiskeklubb välkomnas in i kustfamiljen” jämte en bifogad fil… 

# Kallelse (PDF) 

2016-10-20 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems 

med rubriken ”Fråga för näringslivsrådet”?  

 

2016-10-21 

Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Fråga för näringslivsrådet”. 

2016-10-22 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel meddelar via telefon, att 

Bergkvara Båtklubb fr.o.m. den 1 november 2016 är medlemmar i Torsås 

Kustmiljögrupp. Kontaktuppgifterna är: 

E-post: klubbhuset@bergkvarabatklubb.se 

Mobil: 072-206 19 40 

Telefon:  

2016-10-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Hans Brolin, Torsåsbygdens 

Sportfiskeklubb med rubriken Torsåsbygdens Sportfiskeklubb välkomnas in 

i kustfamiljen. 

2016-10-26 

Inkommer slutligt svarsmail (PDF) från Ola Sennefjord, ordförande 

i Hagbyåns Vattenråd med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i 

samverkan”. 

2016-10-27 

Sekretariatet översänder på uppdrag av Kustmiljögruppens t.f. ordförande 

vidarebefordrat svarsmail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter såväl 

ordinarie såväl som ersättare, föreningens revisorer, Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet och Lena Ovesson, Spring Systems Ola 

Sennefjords svar till Kustmiljögruppen som avser medverkan i den 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ny-representant-i-KMG-fr.o.m.-2017-01-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Sv-Hosttraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Torsasbygdens-Sportfiskeklubb-valkomnas-in-i-kustfamiljen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KALLELSE-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Fraga-for-naringslivsradet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Fraga-for-naringslivsradet-1.pdf
mailto:klubbhuset@bergkvarabatklubb.se
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-TSPFK-valkomnas-in-i-kustfamiljen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Slutsvar-ang-medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Sv-Medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan-Ola-Sennefjord.pdf


medborgardrivna vattenförvaltningen i Torsås kommun.  

 

 

2016-11-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 

rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”. 

2016-11-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, ledamot av Näringslivsrådet 

med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning – steg efter 

föreningsstämman den 29 oktober 2016”. 

 

Av antalet inkomna mail ovan framgår bredden av och på det arbete som 

valberedningen har bedrivit och fortfarande bedriver både vad avser antalet nya 

medlemsföreningar och kandidater till styrelsen för att få en beslutsför styrelse 

med den kompetensbild, som behövs för att kunna leva upp till den 

medborgardrivna vattenförvaltningens krav, se klickbar blå länk nedan - 

Profilbild över kompetensområden. (PDF) 

Härutöver har styrelsen vid föreningsstämman den 29 oktober 2016 tagit 

initiativ till och bett om en översyn av stadgarna vad gäller § 08 – Styrelsen och 

§ 12 – Föreningsstämma, som sammanfattningsvis innebär… 

… att öka numerären av ersättare i styrelsen från minst två till flera som kan 

växa in i styrelsearbetet kopplat till bestämda arbetsuppgifter. Därmed torde det 

finnas en god grund och bas av vattenintresserade personer som kan rekryteras 

till uppgiften som ordinarie ledamöter 

… att minska numerären av ordinarie ledamöter i styrelsen till minst tre, för 

att göra styrelsen beslutsför i svåra lägen där kandidater saknas helt eller delvis 

vid föreningsstämman.  

När det krävs röstning inom styrelsen vid jämt antal avlagda röster så blir det 

ordförandens röst som avgör beslutet. 

… att om det mot förmodan saknas vald ordförande av föreningsstämman, så 

äger styrelsen rätt till att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda ordinarie 

ledamöterna för tid som styrelsen beslutar, ett arbetssätt som för övrigt redan 

prövats under verksamhetsåret 2016 på ett framgångsrikt sätt. 

 

Föreningsstämman biföll styrelsens förslag på samtliga tre huvudpunkter. 

 

Valberedningen vill ändock lyfta fram det faktum, att intill kvällen den 26 

oktober vid 21-tiden, enbart tre dagar före föreningsstämman den 29 oktober 

2016, så hade valberedningen lyckats, att få fram en beslutsför styrelse med 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/SvSv-Medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Medborgardriven-vattenforvaltning-gjorda-steg-efter-foreningsstamman.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf


sex ordinarie ledamöter (fem + en) och fem ersättare (två + tre).  

 

Denna numerär av kandiderande styrelseledamöter inkluderade även de två 

personer som i sista stund lämnade walk over, kandidater som mycket väl 

svarade mot valbered- ningens profilbild inom angelägna kompetensområden.  

I den uppkomna alarmerande och prekära situationen erbjuder sig Pia Prestel, 

Lena Peribert och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, om ett fortsatt tidsbegränsat 

mandat av föreningsstämman fram till Vårträffen 2017, dock längst intill den 30 

april 2017, för att styrelsen skall kunna vara beslutsför. 

Bakgrunden till vårt ställningstagande, att ställa upp för ytterligare fyra månader 

var och är att ta ansvar och åter ansvar för de uppgifter som onekligen måste 

göras för ”att skaka fram” en ny beslutsför styrelse för verksamhetsåret 2017 

efter den 30 april 2017. 

 

Ytterligare argument förutom själva poängen med att ta ansvar för Kustmiljö- 

gruppens samlade verksamhet är att… 

 Kustmiljögruppen fortfarande inväntar svar från bygg- och miljönämnden 

enligt beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-31. 

 

Lena Ovesson, ledamot av Näringslivsrådet och sponsor till Kustmiljögruppen 

skriver i sitt mail 2016-11-02, som finns i diariet som klickbar fil, d.v.s. fyra 

dagar efter föreningsstämman… 

Hoppas att allt löser sig till det bästa. Tråkigt att det är så svårt med 

ordförandeposten. Hoppas att det också löser sig. Jag funderar på bra namn på 

min kammare också. 

I mail 2016-11-16, som finns i diariet som klickbar fil, skriver Lena Ovesson… 

Jag har tyvärr inte alls fått några reaktioner på det mail jag skickade till 

näringslivsrådet, förutom från Henrik Bokor som ansåg att detta inte låg i 

näringslivsrådets intresse, även om han tycker frågan är viktig. 

Jag tror säkert att övriga medlemmar tycker denna fråga är viktig (borde i alla 

fall), men mitt mail drunknade säkert i den digra skörd som vi alla får i våra 

mailboxar. 

Jag vet ärligt talat inte vad jag kan göra mer, möjligtvis att lägga ut ett inlägg på 

facebook. 

En ljuspunkt är i alla fall att ni stannar kvar till nästa årsmöte. 

PS Vad händer med era projekt? Ligger de på is? 

 



 

Innan ordföranden lämnar ordet fritt redogör sekreteraren för det mail som 

inkommit från Gunnel Göstasson 2016-11-27 och som finns i diariet med 

samma datum. 

2016-11-27 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps 

miljöförening med rubriken ”Protokoll från föreningsstämman den 29 oktober 

2016 samt minnesanteckningar från Vattenrådets sammanträde den 27 

oktober 2016 som berör Kustmiljögruppens framtid och ekonomi”. 

 

Ordföranden lämnar ordet fritt till de närvarande och ber om deras tankar, 

reflektioner, synpunkter och namn på lämpliga kandidater för att Kustmiljö- 

gruppen skall kunna få en beslutsför styrelse så fort som möjligt på det nya 

verksamhetsåret 2017. 

Förslag inkommer och diskuteras för att se över om det finns… 

 inom Vattenrådets kontaktnät lämpliga kandidater till de tre exekutiva 

posterna (ordförande, kassör, sekreterare). 

 bland kommunens seniorer lämpliga kandidater med bred erfarenhet av 

styrelsearbete och starkt intresse för vattenfrågor. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Valberedningen får förnyat uppdrag, att fortsätta sitt idoga arbete med att 

kontakta potentiella och lämpliga styrelsekandidater till de tre exekutiva 

funktionerna – ordförande, kassör och sekreterare, så att en beslutsför 

styrelse så snabbt som möjligt kan installeras i sina funktioner för att 

upprätthålla verksamheten enligt stadgar och ändamål. 

 Att denna beslutsparagraf skall kopplas samman med § 16196 – 

Vassklippning 2017 – beroende av beslutsför styrelse i Kustmiljögruppen i 

detta protokoll. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Re-Protokoll-fran-foreningsstamman-den-29-okt-mm.pdf

