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Protokoll fört vid telefonkonferens med presidiet 

 

Tid:  Måndagen den 30 juni 2014   

Plats:  Telefonkonferens per capsulam 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Jan Hellman, revisor i föreningen tillika kontrollant av 

                      Kustmiljögruppens sommarlotteri 

 

 

§ 14114 Mötets öppnande 

Sekreteraren har påkallat telefonkonferens med Kustmiljögruppens ordförande 

  John Bräutigam samt Kutsmiljögruppens revisor tillika kontrollant av 

  sommarlotteriet med anledning av att det endast förekommit försäljning av 

  lotter på två lottlistor med nr 13 (Roland Blomqvist) och nr 17 (Kennert Täck). 

 

Sekreteraren ber om beslut per capsulam i ärendet som presenteras nedan i 

   § 14116. 

 

 

§ 14115 Justering 

 

 Det beslutas att både ordföranden John Bräutigam och Jan Hellman, 

  Kustmiljögruppens revisor tillika kontrollant av sommarlotteriet skall justera 

  dagens protokoll. 

 

 

§ 14116 Kustmiljögruppens sommarlotteri 

 

Under telefonkonferensen hänvisar sekreteraren till de beslut som styrelsen tagit 

från sammanträdena 2014-01-22, § 14017 resp. 2014-04-16, §§ 14083 och 

14085 samt 2014-05-15, § 14101 med anledning av att det endast skett 

försäljning på två lottlistor. 
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I § 14017 framgår i styrelsens beslut att… 

 

 Det skall genomföras ett vårlotteri med 400 lotter á 5 kronor/styck fördelat 

på fyra lottlistor med skänkta/sponsrade priser. 

 

 

I § 14083 framgår i ärendebeskrivningen… 

 

Sekreteraren påminner även om, vad som framgår av § 14085 i detta protokoll 

tredje och fjärde beslutssatserna. Det är viktigt att trycka på go-knappen för 

sommarens lotteri, som i korthet innebär ett sommarlotteri med 400 lotter á 5 

kronor/styck fördelat på fyra lottlistor med skänkta/sponsrade priser från bland 

annat Målerås glasbruk, Mats Jonasson.  Sommarlotteriet påbörjas vid 

”Vårträffen 2014” med start lördagen den 24 maj 2014 med sista 

försäljningsdag måndagen den 23 juni 2014 och dragning tisdagen den 1 juli 

2014. Detta sommarlotteri tillför kassan 2 000 kronor, men inte att förglömma 

ger även rika och goda tillfällen att marknadsföra Kustmiljögruppen och dess 

verksamhet enligt 2:a och 3:e paragrafen i stadgarna. 

 

Det är sekreteraren som är ansvarig inför styrelsen för detta sommarlotteri. 

 

 

I  § 14085 framgår… 

 

 Ev. resterande lotter på lottlistorna nr 17 och 19 från ”Vårträffen 2014” 

skall i första hand slutsäljas på Bergkvara-dagen. 

 

 Lottlista nr 13 och 15 i ”Sommarlotteriet” med 200 lotter á 5 kronor/styck 

säljs därefter av Roland Blomqvist och Kennert Täck med skänkta/sponsrade 

priser från bland annat Målerås glasbruk och på de villkor som finns 

angivna på första sidan på respektive lottlista. 

 

 

I § 14101 framgår av styrelsens beslut att 

 

 Det åligger varje ledamot i styrelsen att känna till sin, sina uppgifter inför, 

under och efter minikonferensen enligt den samlade information som finns 

på hemsidan på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartra

ff-2014/  

 

I beslutet ovan åligger det varje ledamot att känna till sina arbetsuppgifter med 

hänvisning till den information som finns på hemsidan, där checklistan är ett av 

flera viktiga verktyg. 

 

Av checklistan överst på sidan tre framgår… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/vartraff-2014/
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Lotteriansvarig, enligt § 14083 Kåge, Roland och Kennert 

Sommarlotteri med 4 lottlistor á 

100 lotter – fortsatt försäljning 

på Bergkvaradagen 2014-05-29 

4 lottlistor – nr 13, 15,17 och 19 á Försäljes under minikonferensen 

100 lotter á 5 kr ger 2 000 kronor           ev. resterande lotter säljes under 

                                                              Bergkvaradagen 

Det borde av vad som redovisats ovan knappast har förelegat några tveksamheter 

om att sommarlotteriet skulle omfatta 400 lotter och att lottförsäljningen skulle ha 

skett av Roland Blomqvist och Kennert Täck med sekreteraren som 

lotteriansvarig inom styrelsen. 

 

Trots vad som sagts och redovisats ovan sker dock försäljning enbart från två 

lottlistor med nummer 13 och 17. 

 

Sekreteraren redogör vidare för att lottförsäljningen enligt vad som framgår av 

lottlistorna skall äga rum mellan den 24 maj till och med den 23 juni 2014 med 

dragning den 30 juni 2014. 

 

Sekreteraren sänder mail 2014-06-25 till styrelseledamöterna Kennert Täck och 

Roland Blomqvist, som finns i diariet med samma datum, att de fyra lottlistorna 

skall översändas till sekreteraren i god tid, så att förberedelse kan ske för 

dragning.  

 

Den uppkomna situationen diskuteras ingående mellan ordföranden, sekreteraren 

och lotteriets kontrollant varvid följande beslut tas. 

 

 

Presidiet förstärkt med revisor Jan Hellman beslutar att 

 

 Antalet lotter minskas från 400 till 200 stycken. 

 

 Vinstvärder justeras till 485 kronor, eftersom enbart halva antalet lotter sålts. 

 

 Kennert Täck och Roland Blomqvist måste intyga att endast försäljning av 

lotter skett från de två listorna med nummer 13 och 17, vilket skall ske per 

telefon före dragningen. 

 

 

 

 

§ 14117 Telefonmötets avslutande 

 Ordföranden avslutar telefonmötet och önskar Jan Hellman och sekreteraren 

                  lycka till med dragningen. 
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 Vid pennan dag som ovan                             Justering: 

                                                                                                        

 Karl-Gustaf Eklund   John Bräutigam 

                   Sekreterare                           Ordförande 

 

     Jan Hellman 

                                                         Revisor/Kontrollant 


