
 
 

                Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Måndagen den 23 januari 2017, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke, Söderåkra. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare  

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Kifle Yessab, tjänstgörande ersättare 

Anmält förhinder att delta 

Gunilla Berglund Hagström, ersättare 

Robert Briland, ledamot 

Hans Brohlin, ersättare 

Christer Johansson, ersättare 

Gunnar Larsson, ersättare 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Jarl Sturesson, ledamot 

Övriga deltagande 

Bo Johnér, adjungerad ledamot  

 

 

 

§ 17004 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    23 januari 2017 

 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, resp. 2016-11-28, § 16195. 

 Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016, § 16195 framkom följande. 



 Valberedningen misslyckades med att på föreningsstämman presentera en 

             beslutsför styrelse, vilket föranledde en del förslag och åtgärder från styrelsens 

                 sida, vilka sekreteraren redogör nedan för. 

Sekreteraren redogör för de mått och steg som styrelsen vid föreningsstämman 

den 29 oktober 2016 tagit initiativ till och bett om en översyn av vad gäller 

stadgarna (§ 08 – Styrelsen) och (§ 12 – Föreningsstämma), vilka bifölls av 

föreningsstämman på samtliga tre punkter och som sammanfattningsvis 

innebar… 

… 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. 

 

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 intill detta datum. Detta 

genererar ett andrum för valberedningen till att göra ett nytt omtag, försök 

både vad avser kontakter med äldre f.d. styrelseledamöter samt nya potentiella 

kandidater som visat intresse för att gå in i ett aktivt styrelsearbete i Kustmiljö- 

gruppen. 

”Bakgrunden till de tre exekutiva ledamöternas 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 till 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. 



 Kustmiljögruppen fortfarande inväntar svar från Näringslivsrådet, enligt 

Lena Ovessons upprop via mail till sina kollegor i detta organ. 

 

På ordförandens initiativ inkommer och diskuteras lämpliga kontaktnät, som 

                    skall redovisas vid styrelsesammanträdet i januari 2017, 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. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

2016-12-07 
Sekretariatet översänder på remiss via mail (PDF) remiss på 
”Minnesanteckningar från gemensam träff 2016-12-01 om 
Kustmiljögruppens framtid och inriktning” jämte två bifogade filer… 
# Minnesanteckningar på remiss. (PDF) 
# Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå. (PDF) 

2017-01-03 
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”God fortsättning på helgen” jämte 
en bifogad fil… 
# Reflektioner av presidiets förslag till ”Minnesanteckningar vid överläggning 
om beslutsför styrelse”. (PDF) 

2017-01-13 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Hitta nytt datum för återträff”. 
 

Av de inkomna handlingarna i diariet framgår, att presidiet nästan direkt efter 

styrelsemötet den 28 november 2016, inbjöd Rune Fransén och Leif Lindberg 

till ett arbetsmöte för att inhämta deras tankar kring möjligheterna att få till en 

beslutsför styrelse även efter den 30 april 2017.  

Sekreteraren har upprättat minnesanteckningar på remiss som återfinns i diariet 

ovan som utgående handling 2016-12-07. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-2016-12-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-vid-overlaggning-om-beslutsfor-styrelse-2016-12-01-utgava-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Re-God-fortsattning-pa-helgen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Runes-svar-Minnesanteckningar-vid-overlaggning-om-beslutsfor-styrelse-2016-12-01-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Runes-svar-Minnesanteckningar-vid-overlaggning-om-beslutsfor-styrelse-2016-12-01-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Hitta-nytt-datum-for-atertraff.pdf


Av Rune F och Leif L:s svar 2017-01-03, som finns i diariet med samma datum 

med beaktande av presidiets reflektioner 2017-01-20, som finns i diariet med 

samma datum framgår av den gröna texten nedan bland annat följande…  

Allmänt 

Kustmiljögruppen skall återvända till sina rötter och den verksamhet som 

präglades under tiden 1997-2007 utifrån ett underifrån perspektiv som 

kännetecknades av en starkt ideell, idé- och medborgardriven vatten- 

förvaltning. 

Specifikt 

 Att Kustmiljögruppen som en av sina uppgifter har att agera som obunden 

och sakkunnig miljödebattör i lokala, regionala och nationella fora, vilket 

möjliggör exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och 

agenda i press, radio, TV och sociala medier. 

 För att kunna vara en obunden och sakkunnig miljödebattör bör Kustmiljö- 

gruppen efter noggrant övervägande lämna Vattenrådets styrelse efter kvali- 

ficerat beslut av medlemsföreningarna. 

 Att återkommande arrangera miljökonferenser i ett aktuellt miljöämne som 

berör kust-, grund och ytvattnet med deltagande av exekutiva personer från 

kommunal, lokal, regional och nationell nivå - jämför de fem vattenkonfe- 

renserna mellan åren 1999 och 2007. 

 Att genom goda kontakter med medlemsföreningarna stimulera dessa till 

lokala vattenmiljöinsatser i samverkan med kommunen i likhet med de 

genomströmningsprojekt som genomfördes under verksamhetsåren 1997-

2010. 

 

Huvuddragen i Kustmiljögruppens verksamhet och inriktning förverkligas 

genom att de tre exekutiva ledamöterna i styrelsen 

 Är boende inom Torsås kommuns gränser och/eller har genom 

sommarboende eller annan förankring en ”stark anknytning till kommunen”. 

 Är beredda att ställa upp ideellt för en starkt idé- och medborgardriven 

vattenförvaltning i Kustmiljögruppens namn och verksamhet. 

 Är beredda att representera kustmiljöföreningarna i kustmiljöärenden både 

lokalt, regionalt och nationellt. 

 Leda planeringen och genomförandet av konferenser av olika storlek på 

kommunal, lokal och regional nivå. 



Sammanfattning 

Med beaktande av vad som sagts under rubriken bakgrund på första sidan av 

dessa minnesanteckningar (Minnesanteckningar på remiss). (PDF) är det 

viktigt att gammalnya idéer dammas av och prövas på nytt för att Kustmiljö- 

gruppen skall kunna leva vidare som en oberoende och fristående ideell förening 

för sina medlemsföreningar, som i dagsläget sedan den 1 juli 2016 utökats med 

fem och vid årsskiftet 2016/2017 uppgår till 20 stycken medlemsföreningar. 

Nuvarande stadgar godkända av föreningsstämman i oktober 2016, behöver inte 

revideras på nytt då det avser § 02 Föreningens ändamål och § 03 Föreningens 

uppgifter. 

 

Styrelsen diskuterar ingående, reflekterande och inte minst tidsmässigt länge 

den gröna texten ovan, där styrelsen ajournerar sig för kaffepaus, utan att kunna 

ena sig om en gemensam och samfälld uppfattning i denna viktiga fråga.  

Se styrelsens beslut i denna paragraf på sidan 10. 

 

Sekreteraren delar ut och går igenom namngiven förteckning av styrelsens 

ledamöter för perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 samt  

2017-01-01 – 2017-12-31 specificerade på funktion, vilket framgår av den 

klickbara blå länken nedan. 

Styrelsens ledamöter för perioden (PDF) 2017-01-01 - 2017-04-30 samt 

2017-01-01 - 2017-12-30 med uppgift om funktion i styrelsen. 

 

Ordföranden vänder sig ånyo till samtliga ledamöter och frågar om de i sina 

nätverk har potentiella ledamöter i enlighet med vad styrelsen beslutade om 

ifrån sammanträdet den 28 november 2016, nämligen… 

 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, 

 bland de förtroendevalda inom Torsås kommun. 

 

Sekreteraren har ånyo varit i kontakt med Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet, för att på nytt inventera hennes nätverk av lämpliga kandidater till 

de tre exekutiva posterna ordförande, kassör och sekreterare. Svar inväntas, då 

denna kallelse går ut till ledamöterna. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-vid-overlaggning-om-beslutsfor-styrelse-2016-12-01-utgava-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelsens-ledamoter-fram-till-2017-04-30-1.pdf


Vid presidiets träff med Lena Ovesson, tisdagen den 10 januari 2017, 

Kustmiljögruppens huvudsponsor för verksamhetsåren 2017-2019 togs frågan 

på nytt upp där Lena lovade att återkomma så fort hon hade någon namngiven 

kandidat att föreslå. 

Vid presidiets träff med Bygg- och miljönämndens AU, onsdagen den 11 januari 

2017 informerade Pia Prestel bland annat ledamöterna och samhällsbyggnads- 

chefen om Kustmiljögruppens ledningssituation efter den 30 april 2017. 

Samtliga deltagare lovade, att se över sina nätverk och komma med 

namnförslag, då de upplever Kustmiljögruppens insatser synnerligen viktiga 

”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Se även § 17005 i detta protokoll. 

Efter styrelsemötet den 28 november 2017 dammade presidiet av ett gammalt 

förslag från julen 2014, om att finnas med på de sociala medierna för att berätta 

och sprida kunskap om Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda. 

Johan Blomqvist kontaktades och ett koncept på Facebook togs fram, där 

avspark skedde redan den 16 december 2017.  

 

Kustmiljögruppens adress på Facebook är… 

https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/ 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Den gröna texten på sidorna 7 – 9 i detta protokoll, skall finnas med på 

dagordning till styrelsens sammanträde den 6 mar 2017 för styrelsens 

ställningstagande och beslut. 

 Lena Peribert får i uppdrag att kontakta Leif Andersson, boende i Torsås och 

tidigare verksam inom Södra Skogsägarna, om denne vill axla någon av 

kommande lediga styrelseposter inom Kustmiljögruppen.   

 Valberedningen i sitt rekryteringsarbete så långt det är möjligt skall använda 

sig utav nätverksbyggande och sociala medier. Se § 17011 i detta protokoll.  

 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, dock senast till 2017-04-30 i 

sina funktioner, för att upprätthålla verksamheten enligt stadgar och 

ändamål. 

 

 

https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/


Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 


