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Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 

 
Tid:  Lördagen den 26 oktober 2013 
 

Plats:  Kapellsalen, Bergkvara kapell   
 

Närvarande: Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp, ordförande §§ 1324-1329 

Leif Lindberg, Torsås Kustmiljögrupp, ordförande §§ 1330-1339 

Kennert Täck, Torsås Kustmiljögrupp 

Roland Blomqvist, Torsås Kustmiljögrupp 

Pia Prestel, Torsås Kustmiljögrupp 

Karl-Gustaf Eklund, Torsås Kustmiljögrupp, sekreterare 

Jan Hellman, Torsås Kustmiljögrupp 

 

Beslutande från medlemsföreningarna: 

 

John Bräutigam, Gunnarstorps Miljöförening 

Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening 

Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

Åsa Haglund-Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

Hanna Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

Britt-Marie Östman, Bergkvara Hembygdsgille 

Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening 

Ernie Lennartsson, Torsås Naturskyddsförening 

Conny Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening  

Ulla Andersson, Södra Kärr Samfällighetsförening              

   

  6 röstberättigade medlemsföreningar av 17 var närvarande på 

  årsmötet.   

     

 

§ 1324 Föreningsstämman öppnas av Kustmiljögruppens ordförande  

 

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar 

                      föreningsstämman för verksamhetsåret 2013 och hälsar deltagarna varmt 

                 välkomna. 

 

 

§ 1325 Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning. 

 

 I stadgarna framgår av paragraf 12 att kallelse skall utgå 14 dagar före tidpunkt 

  för ordinarie föreningsstämma. 
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Sekretariatet har via mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner per den 8 

oktober 2013 översänt kallelse jämte dagordning till föreningsstämman i 

samband med genomförandet av ”Höstträffen 2013”. 

 

Erforderliga handlingar, såsom verksamhetsplan, verksamhetsbudget och mall 

för fullmakt, som sekretariatet haft rådighet över har funnits tillgängliga på 

Kustmiljögruppens hemsida under senaste nytt och linjalrubriken 

Dokumentarkiv/Diarium samt Nyheter. 

  

Föreningsstämman beslutar att 

  

 Godkänna av sekretariatet utsänd kallelse till föreningsstämma för 

verksamhetsåret 2013 samt att denna utsänts i enlighet med vad som stadgas 

i § 12. 

 

 

§ 1326 Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor. 

 

 Dagordningen och samtliga de ärenden som skall behandlas på 

                      föreningsstämman har återfunnits på Kustmiljögruppens hemsida. 

 

Valberedningen föreslår genom Britt-Marie Östman att ärendet om, att inrätta en 

”samrådsgrupp” skall tas upp under övriga frågor, § 1338. 

 

Föreningsstämman beslutar att 

  

 Godkänna av sekretariatet upprättad dagordning för årsmötet avseende 

verksamhetsåret 2013 samt bifalla valberedningens förslag genom   

Britt-Marie Östman, om att inrätta en ”samrådsgrupp” som skall tas upp 

under övriga frågor, § 1338. 

 

 

§ 1327 Fastställande av röstlängd 

 

 På förslag från Leif Lindberg…  

 

 Beslutar föreningsstämman att, om behov föreligger skall röstlängd 

upprättas. 

 

 

§ 1328 Fullmakter 

 

 Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan 

  medlemsförening. 
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 Ordföranden frågar om de närvarande medlemsföreningarnas kontaktpersoner 

  genom fullmakt företräder annan medlemsförening. Ordföranden konstaterar att 

  så inte är fallet, varför… 

  

 Årsmötet beslutar att 

 

 Lägga detta ärende till handlingarna. 

 
 

§ 1329 Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman 

 

 Föreningsstämman beslutar att till 

  

 Ordförande välja Leif Lindberg från och med § 1330. 

 Sekreterare välja Karl-Gustaf Eklund. 

 

 

§ 1330 Val av två personer att justera föreningsstämmoprotokollet, som även fungerar  

                      som rösträknare 

 

 Föreningsstämman beslutar att till 

 

 Protokollsjusterare välja Magnus Rosenborg och Åsa Haglund Rosenborg. 

 

 

§ 1331 Val av ordförande i Kustmiljögruppen för en tid av två (2) år för det kommande 

                     verksamhetsåret 2014. 

 

 Valberedningens förslag till föreningsstämman är att till 

 

- Ordförande i Kustmiljögruppen välja John Bräutigam, Gunnarstorps 

Miljöförening för en tid av två (2) år avseende verksamhetsåren 2014-2015, 

nyval. 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med valberedningens förslag 

 

 

§ 1332 Val av övriga styrelseledamöter 

 

 I Kustmiljögruppens stadgar, 12 paragrafen, moment 08 och med hänsyn tagen 

  till vad som framgår av fotnot 2, så skall föreningsstämman välja för det 

  kommande verksamhetsåret 2014 två ledamöter för en tid av ett (1) år samt de 

  övriga två ledamöterna för en tid av två (2) år. 
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 Valberedningens förslag till föreningsstämman är att välja 

 

- Kennert Täck till ordinarie ledamot för en tid av två (2) år, omval. 

- Karl-Gustaf Eklund till ordinarie ledamot för en tid av ett (1) år, omval. 

- Roland Blomqvist till ordinarie ledamot för en tid av ett (1) år, omval. 

- Pia Prestel till ordinarie ledamot för en tid av ett (1) år, omval. 

- Rune Fransén till adjungerad ledamot i styrelsen för en tid av ett (1) år. 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

§ 1333 Val av två ersättare i styrelsen för en tid av ett (1) år för det kommande 

  verksamhetsåret 2014. 

 

 Valberedningens förslag till föreningsstämman är att välja 

 

- Jonas Johansson till ersättare för en tid av ett (1) år, nyval. 

- Hanna Rosenborg till ersättare för en tid av ett (1) år, nyval. 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 Med acklamation i enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

§ 1334 Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för en tid av ett (1) år för 

                      det kommande verksamhetsåret 2014. 

    

 Föreningsstämman beslutar att välja 

 

 Jan Hellman som ordinarie revisor för verksamhetsåret 2014, omval. 

 Solbrith Hellman som ersättande revisor för verksamhetsåret 2014, nyval. 

 

 

§ 1335 Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarie ledamöter jämte en (1) 

  ersättare för en tid av ett (1) år för det kommande verksamhetsåret 2014. 

 

Föreningsstämman beslutar att välja 

 

 Britt-Marie Östman, sammankallande, för en tid av ett (1) år, omval. 

 Assar Johansson, ledamot för en tid av ett (1) år, omval. 

 Leif Lindberg, ersättare, för en tid av ett (1) år, omval. 
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§ 1336 Verksamhetsbudget för 2014 

 

Styrelsen har behandlat detta ärende vid sitt sammanträde den 2 oktober 2013,  

§ 13226. 

 

Presidiet föreslår föreningsstämman att besluta i enlighet med det förslag till 

verksamhetsbudget som kassören Kennert Täck har upprättat och som beretts av 

presidiet. 

 

Föreningsstämman beslutar att 

 

 Godkänna presidiets förslag till verksamhetsbudget för 2014. 

 Verksamhetsbudgeten för 2014 skall biläggas protokollet. 

 

 

§ 1337 Verksamhetsplan för 2014. 

 

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsplan. 

 

I enlighet med vad som framkommer i beslutsparagraf 13200 från styrelsemötet 

2013-09-04, så kommer styrelsen att genomgå ganska stora personförändringar 

efter årsskiftet. 

 

En ny ordförande måste givetvis ha rätt att redan från början sätta sin prägel på 

såväl styrelsearbetet som verksamheten, varför det torde vara fel av den gamla 

styrelsen att nagla fast en verksamhetsplan för 2014. 

 

I styrelsens protokoll från den 4 september 2013, § 13202 föreslår styrelsen 

föreningsstämman att belsluta att 

 

 Verksamhetsplanen för perioden 201306–201312 rullas över till det första 

halvåret 2014, som ett ramdokument för vilka arbetsuppgifter som styrelsen 

skall arbeta med. 

 

 

§ 1338 Övriga frågor 

 

Föreningsstämman har i paragraf 1326 i detta protokoll beslutat att bifalla  

valberedningen genom Britt-Marie Östmans förslag, om att inrätta en 

”samrådsgrupp” som skall tas upp under övriga frågor, § 1338. 
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Valberedningens förslag till ”samrådsgrupp”. Syftet är att, för att öka 

aktivitetsgraden och sammanhållningen mellan föreningarna föreslår 

valberedningen att en ”samrådsgrupp” bildas. Varje förening utser en 

representant och en ersättare i samrådsgruppen. (17+17). 

 

Valberedningens förslag till beslut. 

 

Att en ”samrådsgrupp” bildas och att senast i direkt anslutning till respektive 

medlemsförenings årsstämma inkomma till Kustmiljögruppens styrelse med 

uppgift om namn. 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med valberedningens syfte och förslag till beslut vad avser 

inrättandet av en ”samrådsgrupp”. 

 Att uppdra till sekretariatet att distribuera denna beslutsparagraf till 

medlemsföreningarna så att de kan genomföra de val av representanter till 

”samrådsgruppen”, som förslaget innebär. 

 

 

§ 1339 Årsmötet avslutas 

 

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse, engagemang och 

ser positivt fram emot framgång med viktiga frågor för kustmiljön längs Torsås 

kustremsa, en del av Vattenriket Sverige. 

 

Ordföranden tar samtidigt tillfället i akt och riktar med sitt ”testamente” en 

kraftfull uppmaning till Kustmiljögruppen att noga betänka sin roll i 

kustmiljöarbetet, som måste vara fri och obunden i alla lägen och situationer 

både vad avser relationen till kommunen och till de agrara näringarna (jord och 

skogsbruk). Kustmiljögruppen får på intet sätt omfamnas av de 

intresseorganisationer med starka ekonomiska muskler, vars medlemmar och 

aktörer är de som egentligen ”smutsar ner”. Detta gör att vi kustmiljöfolk aldrig 

kan sitta på samma sida vid bordet, så länge ekonomiskt ansvar inte krävs fullt 

ut enligt principen ”att den aktör som smutsar ner, skall också betala vad det 

kostar”. 

 

Ordföranden Leif Lindberg tillönskar mötesdeltagarna en god fortsättning på 

hösten och den stundande allahelgona helgen och förklarar föreningsstämman 

avslutad. 
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Rune Fransén 

 Ordförande Kustmiljögruppen   Karl-Gustaf Eklund 

 §§ 1324 - 1329   Sekreterare 

 

 

 

Leif Lindberg   Magnus Rosenborg 

Ordförande föreningsstämman   Justerare 

 §§ 1330 - 1339  

 

 

    Åsa Haglund Rosenborg 

     Justerare 
    

 

 

 

 

 
 

 


