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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 28 augusti 2014, klockan 18.00   

Plats:  Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan, 

                               Söderåkra. 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

§ 14118         Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till 

dagens överläggning. 

 

 Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde den 15 maj 2014, §§ 14097 – 14113 

- samt telefonkonferens med presidiet per capsulam den 30 juni 2014,  

§§ 14114 – 14117 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

sekreteraren. 

 

Ordföranden ajournerar sammanträdet efter § 14128 och beslutar att 

förhandlingarna på nytt skall återupptas onsdagen den 3 september med början 

klockan 16.00 hos ordföranden med § 14129.  

 

Kompletterande handlingar inkomna i diariet inför sammanträdet den 3 

september 2014 är markerade med röd text. 
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§ 14119 Dagordning  

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse. 

 

 

 

Fastställd dagordning – Beslutsärenden §§ 14120 – 14133 

 

§ 14120 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 14121 Hur ser de föreningsrättsliga förhållandena ut för Djursviks hamnförening, då 

det gäller medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp? 

§ 14122 Utvärdering av ”Vårträffen 2014 med medlemsföreningarna samt årsmöte”. 

§ 14123 Utvärdering av Bergkvara-dagen den 29 maj 2014.  

§ 14124 Inventering och kartläggning av diken utmed kuststräckan i Torsås kommun 

som rinner ut i Klamarsund.  

§ 14125 Vasslåtter 2014. 

§ 14126 Ordförandens rapport från arbetslunchen och avtackningen av ledamöter som 

lämnade styrelsen i samband med årsskiftet 2013/2014. 

§ 14127 Kustmiljögruppen erhåller Centerpartiets, Torsås kommunkrets miljöpris för 

2014. 

§ 14128 Politiskt kvällsseminarium om kust, - grund- och ytvatten 2014-09-03 i Folkets 

hus/Torsås. 

§ 14129 Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015 kopplat till 

arbetsuppgifter.  

§ 14130 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. 

§ 14131 Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2015. 

§ 14132 Miljödag på Öland i samband med skördeveckan. 

§ 14133 ”Höstträff med medlemsföreningarna” med efterföljande föreningsstämma 

torsdagen den 23 oktober 2014 i Båtklubbens lokal/klubbstuga i Bergkvara 

hamn. 

 

Fastställd dagordning – Informationsärenden §§ 14134 - 14140  

 

§ 14134 Kustmiljögruppen deltar i Spring Systems firande av sina 50 verksamhetsår 

§ 14135 Kustmiljögruppens yttrande över samrådshandling angående muddring av 

   Bergkvara småbåtshamn. 

§ 14136   Förbättra kunskap om värdefulla kulturmiljöer vid vattendrag. 

§ 14137 Ordföranden deltar som särskilt inbjuden gäst vid Rotarys samkväm på 

  Stufvenäs Gästgifveri 2014-09-16. 

§ 14138 Ordföranden deltar i konferens om näringsåterföring till åkermark av 

  sjösediment den 3 september 2014 i Jönköping. 

§ 14139 Sekreteraren deltar i fokusgrupps arbete – miljö, energi och klimat. 
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§ 14140 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-05-16 – 2014-08-28 samt som bilaga till detta 

protokoll.  

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/  

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14141 – 14143 

§ 14141 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-05-16 – 2014-08-28 samt som bilaga till detta 

protokoll. 

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/  

§ 14142 Nästa styrelsemöte. 

§ 14143 Mötets avslutande. 

 

 

Beslutsärenden §§ 14120– 14133 

 

§ 14120 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139). 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-05-15, § 14099 samt mail från kassören som finns i diariet 

2014-07-30.  

 

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-06-12 resp. 2014-07-01. 

 

 Vid överläggningen med styrelsen den 15 maj 2014, § 14099 framkom följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 15 maj 

2014 uppgår till 14 672 kronor. I beloppet ingår gjorda inbetalningar på 800 

kronor, som avser uppvaktning samt utbetald intäktsränta med 472 kronor på 

fasträntekontot med förfallodag 2014-05-06. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet förstärkt med kassören får i uppdrag att bevaka och ta ställning till 

med hur stort belopp som fasträntekontot skall förlängas, när det förfaller 

den 7 augusti 2014. Detta mot bakgrund av, att andra halvårets första 

sammanträde sker först torsdagen den 28 augusti 2014. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
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 Det åligger sekreteraren att sköta kontakterna mellan presidiet och kassören 

så att fasträntekontot förlängs i rätt tid och till ett belopp som garanterar 

föreningens likviditet på företagskontot. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att i enlighet med styrelsens beslut från den 15 maj 

2014, så tillsänder sekretariatet mail till kassören den 25 juli 2014, som i korthet 

innehåller två punkter… 

 

1. Presidiet ber kassören att öka behållningen på fasträntekontot till ett belopp i 

jämna tusental kronor, som ger en kvarvarande behållning på föreningens 

företagskonto på lite drygt 10 000 kronor. Dessa pengar får vi leva med och 

hantera fram till början av november, då ny omsättning kommer att ske. 

 

2. Presidiet önskar att kassören tar fram ett förslag till budget för 

verksamhetsåret 2015 baserat på nu kända ekonomiska fakta – kostnader 

som föreningen haft under de första 7 månaderna som uppgår till 15 240 

kronor eller lite drygt 60 % av den totala budgeterade årskostnaden. 

 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 28 augusti 

2014 uppgår till 10 079 kronor och på föreningens fasträntekonto i Swedbank 

till 157 000 kronor med en ränta på 0.99 %. Fasträntekontot skall omsättas nästa 

gång per den 10 november 2014. 

 

Ökningen av fasträntekontot i Swedbank med 17 000 kronor kan förklaras av, 

att Kustmiljögruppen erhållit ett miljöpris av Centerpartiet, Torsås kommunkrets 

för 2014 på 10 000 kronor och att inkomna gratulationer i samband med 

sekreterarens 60-årsdag uppgick till 5 300 kronor.  

Härutöver kunde kostnaderna hållas nere för genomförandet av Vårträffen 2014 

med minikonferensen på temat ”Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på 

miljön för ett gott liv i en livskraftig kommun. Detta möjliggjordes genom att 

Lars-Åke Petersson, ICA-Nära Söderåkra sponsrade till stora delar förtäringen 

och att Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse bakade smörgås- och 

kaffebröd. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka kassören för redovisningen och lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 14121 Hur ser de föreningsrättsliga förhållandena ut för Djursviks hamnförening då det 

     gäller medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp? 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-05-15, § 14100. 

 

 Se även inkommen handling i diariet 2014-05-16 resp. 2014-08-29 

 

Vid överläggningen med styrelsen den 15 maj 2014, § 14101 framkom följande. 

 

Vid mingelkvällen den 9 april 2014 framkommer information om hur egentligen 

föreningsförhållandena ser ut för Djursviks hamnförening, då det kommit 

ordföranden till del, att föreningen tydligen inte längre har några medlemmar, ej 

heller haft några årsmöten under ett antal år. Skulle denna information visa sig 

vara korrekt åligger det styrelsen för Kustmiljögruppen enligt föreningens 

stadgar § 20, att vidta de åtgärder som där framkommer, stadgas. 

Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt ordföranden att undersöka hur de egentliga föreningsrättsliga 

förhållandena är och ser ut för medlemsföreningen Djursviks hamnförening 

och återkomma till styrelsen, när sådan adekvat information föreligger för 

ställningstagande och ev. åtgärder. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden har i mail daterat 2014-05-16 till sekretariatet uppgett följande. 

 

”Enligt min talesperson, Marie-Louise Georgsson i Djursvik, delägare i 

samfälligheten som föreningen haft att hantera, så upphörde Djursviks 

Hamnförening att existera (självdog) för jättelänge sedan.  

Därefter bildades Djursviks Hamndelägare, som också upphört (upplösts). 

Därefter bildades Djursviks Samfällighetsägare som upplösts för ca ½ år sedan. 

Markområdet (samfälligheten) som de olika föreningarna under åren haft att 

hantera är till försäljning. 

 

Sekreteraren redogör för § 20 i föreningens stadgar som antagits av årsmötet och 

som gäller fr.o.m. den 1 juli 2013 där det står att läsa… 

 

”Medlems-/Kustmiljöförening får inte uteslutas ur Kustmiljögruppen av annan 

anledning än den motarbetat Kustmiljögruppens verksamhet och ändamål eller 

uppenbarligen skadat Kustmiljögruppens intressen. 
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Fråga om uteslutning inte får avgöras förrän Medlems-/Kustmiljöförening fått ta 

del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om 

uteslutning får inte fattas förrän Kustmiljöföreningen via dess styrelse fått 

tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst trettio 

(30) dagar.  

 

I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den 

berörda Medlems-/Kustmiljöföreningen inom tio (10) dagar efter det att 

beslutsprotokollet justerats”. 

 

Styrelsens ledamöter kan konstatera att § 20 i stadgarna inte är tillämpliga, då 

det gäller Djursviks Hamnförening. Orsaken till detta är att Djursviks 

hamnförening inte på något vis har motarbetat Kustmiljögruppens verksamhet 

och ändamål ej heller skadat Kustmiljögruppens intressen.  

 

Däremot kan konstateras att föreningen är nedlagd sedan många år tillbaka, 

saknar organisationsnummer, saknar styrelse, saknar verksamhet och som en 

konsekvens av de föregående förhållandena återfinns förreningen inte i 

föreningsregistret.  

 

Ordföranden anför i upprättat PM daterat den 29 augusti 2014, som återfinns i 

diariet med samma datum… 

 
2014-08-29 
Inkommer upprättat PM till sekretariatet via Dropbox från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande vad avser medlemskap för Djursviks 
hamnförening i Torsås Kustmiljögrupp enligt § 14121 i protokoll från 
styrelsens sammanträde 2014-08-28.  
 

… vilket i korthet lyder… 

 

”Jag har idag sökt upp Magnus Nielsén för att förhöra mig om hans inställning i 

frågan. Han bekräftar att föreningen har upphört att existera. På direkt fråga från 

mig om vi därmed kan stryka föreningen som medlem utan ytterligare åtgärder, 

så svarar han att så kan ske. Inge betänkligheter eller reservationer framfördes 

av Magnus Nielsén. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 I enlighet med de diskussioner som ordföranden har haft med Magnus 

Nielsén, kontaktperson för den f.d. föreningen Djursviks Hamnförening, 

avföra den f.d. föreningen som medlem i Torsås Kustmiljögrupp. 

 

 Uppdra åt sekreteraren att justera hemsidan på de platser där föreningens 

namn och antal framgår, från 17 till 16 medlemsföreningar. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/PM-ang-Djursviks-hamnforening-§-14121.pdf
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 Styrelsen beslutar vidare att 

 

 Uppdra åt sekreteraren att revidera framtagen informationsbroschyr med 

utgåva 3/2014 i enlighet med punkt två ovan. 

 

 Beslutet enligt § 14121 skall tillställas Magnus Nielsén inom tio dagar efter 

det att beslutsprotokollet justerats. 

 

 

 

 

§ 14122 Utvärdering av ”Vårträffen 2014 med medlemsföreningarna samt årsmöte”               

  

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-05-15, § 14101. 

 

 Se även inkomna handlingar i diariet 2014-05-16 resp.2014-05-18 resp.  

2014-05-18 resp. 2014-05-18 resp. 2014-05-18 resp. 2014-05-19 resp.  

2014-05-19 resp. 2014-05-21 resp. 2014-05-21 resp. 2014-05-22 resp.  

2014-05-22 resp. 2014-05-22 resp. 2014-05-22 resp. 2014-05-22 resp.  

2014-05-22 resp. 2014-05-26 resp. 2014-05-26 resp. 2014-05-27 resp. 

2014-06-25 resp. 2014-07-01. 

 

 Frågeställningar att tänka till på och reflektera över, vad var bra respektive 

mindre bra och vad bär vi med oss till kommande konferenser? 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Pia Prestel jämför den matrisbild som bifogades inbjudan till minikonferensen 

med den Powerpoint bild som landshövding Stefan Carlsson visade under sitt 

anförande och som återfinns på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2014/05/1_stefan_carlsson.pptx med titeln ”Hållbar utveckling 

– en förutsättning för vårt läns tillväxt”.  

Båda bilderna går hand i hand samt innehåller gemensamma ståndpunkter som 

överensstämmer med minikonferensens grundläggande tankar om ” ett gott liv i 

en livskraftig kommun” och Länsstyrelsens officiella uppfattning. 

 

 Vad var bra! 

 

Helheten i konferensen, rapporten över minikonferensen, fokus på temat, den 

röda tråden i föreläsarnas presentationer som deltagana var inbjudna till, 

registreringen av deltagarna med namnskyltar, anvisning av deltagarna till 

frukostbord och sittplatser, konferensen kunde börja i förtid tack vare de fyra 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/1_stefan_carlsson.pptx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/1_stefan_carlsson.pptx
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värdinnorna, bra powerpointpresentationer som vägledde deltagarna och 

sekretariatet i dess noteringar, tidtagarklockan som styrde föreläsarna i deras 

presentationer, härligt välsmakande frukostbord med hembakat bröd och 

allehanda frukter och pålägg. Inga frågor från deltagarna, vilket bara skulle lett 

till utsvävningar och tidsutdräkt. 

 

Vad var mindre bra! 

 

 Frågestund och öppet samtal saknades, det borde funnits 2-3 vassa frågor till var 

och en av föreläsarna för förtydliganden ställda av moderatorn vars avsikt skulle 

vara att lyfta fram inkonsekvenser, belysa ologiska påståenden i 

föredragshållarnas presentationer. 

 

Vad bär vi med oss till kommande konferenser! 

 

Raderna som följer nedan är kopplade till våra resurser som ideell förening ställt 

i relation till vår ambitionsnivå, vår agenda, våra stadgar, vårt uppdrag och de 

viktigaste ”göra frågorna” för att få genomslagskraft för miljöfrågorna som 

berör oss alla som bor och verkar utmed kustremsan i Torsås kommun.   

En utav många åtgärder i detta arbete blir därför att det skall vara obligatoriskt 

att lämna in till sekretariatet vid konferenser, träffar och seminarier ett 

”abstract” kompletterat med powerpointbilder, de senare om föreläsare så 

önskar att använda sig utav. Det blir på så sätt föreläsaren som bär ansvaret för 

vad som kommer att publiceras på hemsidan och inte sekretariatet. Noterat på 

hemsidan under ”minnesanteckningar” i dokumentarkivet blir då ett resultat av 

vad föreläsarna lämnar för uppgifter. Tre nivåer kan urskiljas: Powerpoint med 

tillhörande abstract, endast powerpointbilder eller ingenting alls. 

 

Sekretariatet lyfter fram behovet av mycket bättre framförhållning vid planering 

och genomförande av konferenser än som nu blev fallet. Planering och 

genomförande av konferenser bör ske i tidsperspektivet 12 månader. Att som nu 

skedde med minikonferensen i maj 2014 med en planering och genomförandefas 

på ca två månader måste betraktas som mer tur än skicklighet. The key word in 

our planning was probably ”country governor Stefan Carlsson”. 

 

Praktiska detaljer såsom utplockning av disk mm. måste ske efter det att 

konferensen avslutats eller vid en paus, så att det inte påverkar negativt de 

inbjudna föreläsarna och deltagarna. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Vid nästa planering och genomförande av konferenser, träffar, seminarier 

och symposier så skall utvärderingen av ”Vårträffen 2014” ligga som grund. 

 

 

 

§ 14123 Utvärdering av Bergkvaradagen den 29 maj 2014 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-04-16, § 14085. 

  

Se även inkommen handling i diariet 2014-05-18 resp. 2014-05-20 resp.  

2014-05-23 resp. 2014-05-24 resp. 2014-05-28 resp. 2014-05-29 resp.  

2014-06-04 resp. 2014-06-07. 

Frågeställningar att tänka till på och reflektera över, vad var bra respektive 

mindre bra och vad bär vi med oss till kommande konferenser? 

 

Vid överläggningen med styrelsen den 16 april 2014, § 14085 framkom 

följande. 

 

Sekreteraren redogör för, att det med hänsyn tagen till allt det arbete som har 

lagts ner av presidiet till att planera och genomföra ”minikonferensen” i 

samband med ”Vårträffen 2014” med medlemsföreningarna lördagen den 24 

maj 2014, kan det inte anses arbetsmässigt rimligt, att göra en ny och 

omdelbar omstart till Bergkvara-dagen den 29 maj 2014. 

 

Sekreteraren redogör även för, att Kustmiljögruppen kommer att vara 

representerad och medverka i den avloppsmässa som arrangeras av Vattenrådet 

annandag påsk den 21 april 2014 i Torsås bygdegård och som ligger i linje med 

vad som framgår av Verksamhetsplanen för 2014 på sidan 19 moment B:07. 

 

Presidiet föreslår därför styrelsen att besluta 

 

 Att Kustmiljögruppen mot bakgrund av vad som ovan sagts inte skall vara 

representerad på Bergkvara-dagen, Kristihimmelsfärdsdag, torsdagen den 29 

maj 2014. 

 

Presidiets förslag väcker starka negativa känslor hos styrelseledamoten Roland 

Blomqvist, som anser det inte rimligt, ”att tidigare taget beslut i styrelsen  

2014-01-22, § 14017 om deltagande i Bergkvara-dagen bara kan negligeras”.  

”Presidiets angivna skäl kan inte heller anses sakliga, då det är presidiet självt 

som beslutat om och arbetat fram material, program, inbjudan mm. till 
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minikonferensen om Vattenvårdsplan 2014-2018 – Vi satsar på miljön för ett 

gott liv i en livskraftig kommun och att den samlade arbetssituationen för 

presidiet är därmed självförvållad”. 

 

Ordföranden ber samtliga ledamöter redogöra för sina åsikter, varvid koncensus 

uppnås genom, att Roland Blomqvist och Kennert Täck tar på sig det fulla och 

delegerade ansvaret för att genomföra Bergkvara-dagen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvara-dagen, 

Kristihimmelsfärds dag, torsdagen den 29 maj 2014. 

 Styrelseledamöterna Roland Blomqvist och Kennert Täck har det fulla och 

delegerade ansvaret för, att genomföra Bergkvara-dagen i enlighet med vad 

som framkommer i tillämpliga delar i ”Verksamhetsplanen för 2014” 

moment B:06 på sidan 18. 

 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. 

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

 Det är föreningens revisor som fungerar som notarius publicus och ansvarar 

för att lottdragningen sker på ett säkert sätt tisdagen den 1 juli 2014. 

 Sekreteraren får i uppdrag, att meddela Bergkvara Samhällsförening, att 

Kustmiljögruppen kommer, att genomföra Bergkvara-dagen 2014 i enlighet 

med beslut 2014-01-22, § 14017. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Ordföranden har funderat över och funderar även fortsättningsvis på inför 

dagens överläggning, om deltagandet i Bergkvara-dagen med dess innehåll och 

upplägg verkligen ligger i linje med våra resurser som ideell förening ställt i 

relation till vår ambitionsnivå, vår agenda, våra stadgar, vårt uppdrag och de 

viktigaste ”göra frågorna” för att få genomslagskraft för miljöfrågorna som 

berör oss alla som bor och verkar utmed kustremsan i Torsås kommun.  

 

Spontant leder tankarna från ordföranden fram till en sammanfattande bild som 

kan uttryckas i orden ”lite värde för vårt uppdrag och våra stadgar”, som 

paraplyorganisation för de numera 16 Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun. 
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 Sekreteraren ber Roland Blomqvist och Kennert Täck, att berätta om hur de 

genomförde Bergkvara-dagen enligt styrelsens beslut från den 16 april 2014,  

§ 14085.  

 

 På marknadsbordet fanns informationsfoldrar om Kustmiljögruppen och 

Vassfakta, klisterdekal med texten ”livet för ett friskare vatten blir vad just Du 

gör idag, imorgon och i framtiden”. En utställning om hur förskolebarn upplever 

och ser på miljöfrågor i allmänhet. Experiment genomfördes där vattnets 

kemisk/fysikaliska egenskaper påvisades, såsom ytspänning. Bottensediment, 

taget från badudden i Bergkvara visades. Lotteriförsäljning av kvarvarande 

lotter från ”Vårträffen 2014”. 

 

 Vad var bra! 

 

 Möjlighet för markandsdeltagarna att prata om miljö. 

  

 

Vad var mindre bra! 

 

 Dåligt väder med snålblåst!  

Ordföranden reser frågan på nytt ”om det kan anses rimligt ur resurssynpunkt att 

två styrelserepresentanter en helgdag, Kristi himmelsfärdsdag, finns 

representerade på marknadsdagen och om denna närvaro verkligen ligger i linje 

med vår ambitionsnivå, vår agenda, våra stadgar och vårt uppdrag som 

paraplyorganisation för de numera 16 Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun. 

 

 Upprepning av gamla aktiviter, ”gammal skåpmat”. 

 

 Vad tog samverkan med Assar Johnasson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen egentligen vägen? 

 

 

Vad bär vi med oss till kommande år! 

 

I den mån Kustmiljögruppen skall medverka på kommande Bergkvaradagar bör 

det funderas över ett konsistent tema i en central kustmiljöfråga som presenteras 

på marknadsdagen.  

 

Ordföranden ber oss ledamöter att fundera över följande frågor… 

 

Vem eller vilka genomför vår agenda gentemot politiker, miljöhandläggare, 

Torsås kommun och Länsstyrelse och andra aktörer inom miljöområdet för att 
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erhålla bästa utväxling på gjorda insatser i linje med stadgar och agenda.

  

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Vid nästa planering och ev. genomförande av Bergkvaradagen 2015 så skall 

utvärderingen av Bergkvaradagen 2014 ligga som grund. 

 

 

 

§ 14124 Inventering och kartläggning av diken utmed kuststräckan i Torsås kommun och 

som rinner ut i Kalmarsund 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2014-05-15, § 14104. 

 

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-05-27 resp. 2014-05-27 resp.  

2014-05-27 resp. 2014-06-04 resp.2014-06-04 resp. 2014-06-05. 

 

Vid överläggningen med styrelsen den 15 maj 2014, § 14104 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för aktuellt ärende och ber styrelsen föreslå årsmötet att 

under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra detta ärende på dagordningen. 

 

Av sekreterarens redogörelse framgår att två tänkta inventeringsdemonstrationer 

i skarpt läge skall genomföras efter avklarad Vårträff med medlemsföreningarna. 

Förslag på platser är Gunnarstorps Miljöförening och Kärrabo Miljöförening 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med vad som tidigare beslutats 2014-02-25, § 14041 samt vad som 

framgår av Verksamhetsplan för 2014, punkten B:03 med början på sidan 9. 

 Att föreslå årsmötet att under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra 

detta ärende på dagordningen. 

 I enlighet med sekreterarens förslag att två tänkta inventeringsdemonstra- 

tioner i skarpt läge skall genomföras efter avklarad Vårträff med 

medlemsföreningarna. Förslag på platser är Gunnarstorps Miljöförening och 

Kärrabo Miljöförening 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att i enlighet med tidigare tagna beslut och de 
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handlingar som finns angivna i diariet så utsänder sekretariatet 2014-05-27 via 

mail till samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner en inbjudan till en 

informationsträff den 8 juni om kartläggning av diken i Gunnarstorp. 

 

2014-05-27 inkommer mail från Connie Ohlsson, Grämkulla Intresseförening, 

att han inte har möjlighet att delta av hälsoskäl. 

 

Den 4 juni 2014 meddelar sekretariatet till Gunnel Göstasson och John 

Bräutigam, att det i skrivandets stund inte finns några anmälningar från andra 

medlemsföreningar att delta i informationsträffen. Informationsträffen ställs in, 

då det inte finns några anmälningar om deltagande, vilket meddelas på hemsidan 

under senaste nytt. 

 

John Bräutigam, meddelar i mail 2014-06-04 ”jag har nu suttit ner med 

lantbrukare Christer och tittat igenom satellitkarta från Fulvik till Åd. Det finns 

två vattendrag och dem känner jag till sedan tidigare. Sedan har jag besökt dem. 

Det ena är helt torrlagt och det andra har lite vatten på botten, men ingen 

vattenspegel. Därför finns det inget att inventera.  

 

John B meddelar Pernilla Landin via mail 2014-06-05 de två vattendragens 

positioner. 

 

Av inkomna handlingar och vidtagna åtgärder, så framkommer det att 

sekreteraren vid två tillfällen under våren 2014 gjort två centrala utskick till 

medlemsföreningarna och inbjudit dem till demonstrationer om hur en 

dikesinventering kan gå till inom respektive förenings geografiska område.  

 

Inte någon förening, utom Gunnarstorp, se ovan har hörsammat sekretariatets 

inbjudningar, vilket sekreteraren tycker är anmärkningsvärt och känner 

besvikelse över, en känsla som ordföranden klär i orden ”man kan leda en häst 

till vattnet, men definitivt inte tvinga den till att dricka”. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Avsluta denna verksamhetspunkt, då det inte kan anses rimligt att 

sekretariatet kan göra mer i denna miljöfråga utifrån den dåliga respons som 

kontaktpersonerna visat i medlemsföreningarna. 

 

 Uppgifter som framledes ledamöter i Kustmiljögruppen tar på sig måste 

noga vara övertänkta och ses utifrån ett kostnads- och nyttoperspektiv och 

ligga i linje med våra resurser som ideell förening ställt i relation till vår 

ambitionsnivå, vår agenda, våra stadgar, vårt uppdrag och de viktigaste ”göra 
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frågorna” för att få genomslagskraft för miljöfrågorna som berör oss alla som 

bor och verkar utmed kustremsan i Torsås kommun. 

 

 Sekretariatet skall översända beslutsparagrafen till Pernilla Landin, 

miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun för 

kännedom. 

 

 

 

§ 14125 Vasslåtter 2014 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2014-05-15, § 14105. 

  

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-05-19 resp. 2014-05-21 resp.  

2014-05-22 resp. 2014-05-27 resp. 2014-06-02  resp. 2014-07-14 resp.  

2014-08-11 resp. 2014- 08-15 resp. 2014-08-17 resp. 2014-08-28 resp.  

2014-08-31. 

 

Vid överläggning med styrelsen den 15 maj 2014 framkom följande. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med vad som tidigare beslutats vid utvärderingen av ”Vasslåtter 

2013” 2013-09-04, § 13193 samt vad som framgår av Verksamhetsplan för 

2014, punkten B:02 med början på sidan 8. 

 

 Att föreslå årsmötet att under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra 

detta ärende på dagordningen. 

 Sekreteraren i samråd med Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen skall presentera ett utkast/förslag till schema för 

vassklippning 2014 vid årsmötet direkt efter ”Vårträffen 2014” med 

medlemsföreningarna, lördagen den 24 maj 2014. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att i enlighet med vad som tidigare beslutats så har 

särskild hänsyn tagits vid upprättandet av turordningslistan/schemat för 

vassklippning under 2014. Sekretariatet har sedan den 16 juli, då 

vassklippningen började kontinuerligt uppdaterat hemsidan under ”senaste nytt”, 

med tidsangivelser var Assar Johansson genomför vassklippning och vilka 

föreningar som har fått sin vass skördad.  
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I vecka 35 - 39 skördas vass på följande platser… 

 Miljöföreningen Södra Ragnabo, vecka 35  

 Skeppevik, vecka 36, måndag-tisdag 

 Djursviks Samhällsförening, vecka 36, onsdag-fredag 

 Kärrabo Kustvårdsförening, vecka 37 

 Bergkvara Samhällsförening med Ängaskär och Hossan, vecka 38-39 

 

I likhet med föregående år har det i planeringen inlagts två veckor för reparation 

och underhåll, vecka 32 och 36, med byte av slitskenor mm. 

 

Assar J har meddelat att förekomsten av vass har minskat något utmed 

kustremsan i Torsås kommun jämfört med tidigare år. 

 

Vad som däremot är nytt för i år jämfört med tidigare år är… 

 

  att enskild person/enskilda personer har trakasserat Assar J i sin tjänste- 

utövning vid flera tillfällen på ett sådant anmärkningsvärt sätt att både 

kommunen och Kustmiljögruppens sekretariat har varit inblandade för att 

lösa upp den uppkomna situationen. 

 

 Att kommunen via sin miljöinspektör Hanna Gustafsson översänder mail 

2014-06-02, som finns i diariet med samma datum, med rubriken 

”information om vass som avfall”, som leder till kraftiga reaktioner bland 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar.  

Se artikel i tidningen Östran 2014-08-12 genom att klicka på den blå länken 

nedan. http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg   

 

I informationen framgår – klicka på den blå länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/vass-som-

avfall-1405151.pdf bland annat till vilket det även är kopplat ”lagar och 

regler om avfall”... 

 

- ”Torsås kommun röjer vass på uppdrag av föreningar, företag och 

privatpersoner. Kommunen ansvarar inte för omhändertagande av den 

klippta vassen utan det är upp till varje förening, företag eller privatperson 

att ta om hand avfallet på ett lämpligt sätt.” 

- Vassen kan lämnas på KSRR:s återvinningscentraler. Kostnaden för 

föreningar och företag är 250 kronor per besök. För privata hushåll kostar det 

inget. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Ostran20140812.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/vass-som-avfall-1405151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/vass-som-avfall-1405151.pdf
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- Om det är fråga om mycket stora mängder vass så kan container mot avgift 

beställas från KSRR eller någon annan avfallsentreprenör och ställas ut på 

plats. 

- Önskas vassen omhändertas på annat sätt ska detta först anmälas till 

Bygg- och Miljönämnden. Bygg- och Miljönämnden är dock restriktiv 

med att tillåta andra sätt. 

- Generellt är det endast tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall eller 

jämförbart avfall. Vass ingår inte självfallet under denna kategori. 

 

Kustmiljögruppen har via sitt presidium kraftfullt agerat genom att sekretariatet 

har träffat Christoffer Johansson, förste vice ordförande i Bygg- och 

Miljönämnden 2014-08-10 och att Kustmiljögruppens ordförande John 

Bräutigam har haft en telefonkonferens 2014-08-15 med representanter för 

Samhällsbyggnadsnämnden, Martin Storm, Hanna Gustafsson och Pernilla 

Landin. Upprättat PM från denna telefonkonferens återfinns i diariet 

  

2014-08-15 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Vass telefonkonferens” samt upprättat PM (PDF). 

 

Ordföranden redogör för innehållet i detta PM för styrelsens ledamöter.  

 

Sekreteraren har även haft kontakter med Roger Isberg, vice ordförande i 

styrelsen för Torsås kommun kraftvärmebolag med en förfrågan om bolaget kan 

ta om hand den slagna vassen innefattande även transport från en central plats 

inom varje medlemsförenings geografiska område. 

 

Efter det att kallelse utgått till styrelsens medlemmar inkommer via mail som 

finns i diariet 2014-08-26 handling från Magnus Rosenborg, Ragnabo Södra 

Miljöförening, som redogör för hur den slagna vassen har tagits omhand under 

en serie av år samt resultaten av dessa förslag och projekt som även 

Kalmarsundskommissionen via HaV anslagit ekonomiska medel för. 

 

Roland Blomqvist redogör för mail, som finns i diariet… 

 

2014-08-28 

Inkommer mail (PDF) från Roland Blomqvist, ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse angående prisuppgifter för omhändertagande av vass via KSRR, såsom 

hyra av container per dygn för olika storlekar, transportkostnader och 

behandlingsavgift i kronor per ton. 

 

… styrker att kostnaderna för omhändertagande av den slagna vassen med hjälp 

av KSRR är helt oacceptabla för medlemsföreningarna, vilket i sin förlängning 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Vasstelefonkonferens.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/PM-2014-08-15-John-Bräutigam.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Prisuppgifter-for-omhandertagande-av-vass-KSRR.pdf
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med all sannolikhet skulle innebära att den framgångsrika åtgärden ur 

miljösynpunkt med vasslåtter i Torsås kommun skulle upphöra eller som 

ordföranden uttrycker det ”vara spiken i kistan för denna miljöåtgärd”. 

 

Ordföranden anser det synnerligen viktigt att rollfördelningen mellan Torsås 

kommun, som trolig verksamhetsutövare enligt MB (Miljöbalken), Torsås 

Kustmiljögrupp och dess medlemsföreningar måste utredas vidare under hösten 

2014 och våren 2015. 

 

I sekretessbelagt mail till sekretariatet 2014-08-11 med rubriken 

”naturskyddsföreningen” redogör Assar Johansson för att den uppkomna 

situationen, som det redovisas för på sidan 15 i detta protokoll, nu är utagerad 

varför vidare åtgärder från Kustmiljögruppens sida inte är nödvändiga. 

 

Efter det att förhandlingarna återupptagits onsdagen den 3 september 2014 så har 

ordföranden hittat följande skrivning i Kustvårdsplanen för 2003 med rubriken 

bränning av vass och som finns i diariet 2014-08-31 enligt nedan. 

 

2014-08-31 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande som 

meddelar att vid studier av Kustvårdsplanen för 2003 framgår det ”att bränning 

av vass är tillåtet under höst, vinter och vår, när vattennivån är under eller i nivå 

med markytan och gräsförnan är torr. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet får i uppdrag att för Samhällsbyggnadsförvaltningens ledning och 

miljöinspektörerna vid miljökontoret i Torsås kommun klargöra 

Kustmiljögruppens stånd- och tillika synpunkter, om och hur den slagna 

vassen rimligen kan och bör tas omhand efter slåtter, som gagnar långsiktigt 

vasslåttern som ett verktyg för bättre genomströmning och näringsreduktion. 

 

 Sekretariatet skall översända beslutsparagrafen till Pernilla Landin, 

miljöinspektör och Hanna Gustafsson, miljöinspektör vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun för kännedom. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Branning-av-vass-enligt-Kustvårdsplan-2003.pdf
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§ 14126 Ordförandens rapport från arbetslunchen och avtackningen av ledamöter som 

                     lämnade styrelsen i samband med årsskiftet 2013/2014 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2014-05-15, § 14107. 

 

Vid överläggning med styrelsen den 15 maj 2015, § 14107 framkom följande. 

 

 Ärendet diskuteras inom styrelsen, varvid sekreteraren lämnar förslaget att 

ordföranden inbjuder de f.d. ledamöterna till en avteckningslunch på Dalskärs 

Sjökrog, som samtidigt skall betraktas som en arbetslunch, där goda möjligheter 

erbjuds för ordföranden John Bräutigam att få ta del av Kustmiljögruppens resa 

från dåtid till nutid. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden John Bräutigam skall arrangera och inbjuda till arbetslunch på 

dalskärs Sjökrog för de ledamöter som lämnade Kustmiljögruppens styrelse i 

samband med årsskiftet 2013/2014. 

 Kostnaderna skall konteras på konto uppvaktningar. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordförande meddelar att detta ärende fortfarande ligger i pipeline. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden skall återkomma i detta ärende så fort arbetslunchen 

genomförts och delge för styrelsens ledamöter erfarenheterna av denna 

arbetslunch. 

 

 

 

§ 14127 Kustmiljögruppen erhåller Centerpartiets, Torsås kommunkrets miljöpris för 

  2014. 

 

 Se inkomna handlingar i diariet 2014-07-19 resp. 2014-07-20. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 
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 Sekreteraren redogör för att Christoffer Johansson kontaktar honom på telefon 

  fredag eftermiddag den 18 juli 2014 och berättar att Torsås Kustmiljögrupp 

  tilldelats Centerpartiets miljöpris för 2014. Prisutdelning kommer att ske 

  påföljande dag, lördagen den 19 juli i samband med sommarfesten på Dalskär 

  och undrar om någon utav styrelseledamöterna kan närvara och motta 

  miljöutmärkelsen.  

 

Pia Prestel representerar föreningen, då inte någon utav presidiets ledamöter 

  med så pass kort varsel kan delta och mottar ur handen på Eva-Kristina Berg en 

  symbolisk check på 10 000 kronor. 

 

Pia Prestel har i samtal med Christoffer Johansson inför dagens styrelse- 

sammanträde bett honom om en skriftlig motivering till varför 

Kustmiljögruppen erhöll 2014 års miljöpris som underlag till ordförandens 

kontakter med massmedia. 

 

Sekreteraren meddelar att han inte uppmärksammat det reportage om 

utmärkelsen som enligt ledamöterna varit publicerad i Barometern-OT och 

Östran, vilket är ett skäl till att tidningsartikeln inte finns inlagd i 

dokumentarkivet på hemsidan. 

 

Frågan diskuteras ”vad vi skall och kan göra för pengarna”? Samtliga ledamöter 

är överens om, att pengarna skall användas för ett speciellt ändamål och vid ett 

speciellt tillfälle. Även inkomna gratulationer i samband med sekreterarens  

60-årsdag som uppgick till 5 300 kronor skall läggas till denna pott, vilken totalt 

då uppgår till 15 000 kronor och öronmärks. 

 

Pengarna, 15 000 kronor, skall användas för att anordna en miljökonferens, 

symposium, temadag eller liknande evenemang i samband med ”Höstträffen 

2015”, som tydligt gynnar vår agenda och vårt uppdrag som Kustmiljögrupp.  

 

En tänkt rubrik för konferensen skulle kunna vara ”miljöåtgärder vid och 

ovanför vattnet som skapar ett mervärde för bygden”.   

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden skall tillsända ett TACK-mail för 2014 års miljöutmärkelse till 

Centerpartiets, Torsås kommunkrets. 

 

 

 



20 

 

Vidare beslutar styrelsen att 

 

 Ge presidiet i uppdrag att skissa på en konferens enligt vad som presenteras i 

ärendebeskrivningen ovan på temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet 

som skapar ett mervärde för bygden” och som ligger i linje med vad som 

framgår av § 14122 – Utvärdering av ”Vårträffen 2014 med 

medlemsföreningarna och årsmöte” i detta protokoll samt kopplas till även 

till § 14130 i detta protokoll. 

 

 

 

§ 14128 Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten 2014-09-03 i Folkets 

  hus/Torsås. 

 

Se bifogad matrisbild till denna kallelse. Se även utgående handling i diariet 

2014-08-07. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Vid presidiets informella träff den 25 juli 2014 hos sekreteraren diskuteras den 

matrisbild över det politiska vattenseminariet som sekretariatet utarbetat förslag 

på. Matrisen innehåller förutom sju frågor till de politiska partierna även en bild 

av vilka tänkta aktörer som kan vara inblandade.  

 

Ordföranden kontaktar via telefon sekreteraren under vecka 32 varvid det efter 

en seriös och eftertänksam diskussion står helt klart, att det inplanerade politiska 

kvällsseminariet kräver alldeles för mycket tid och stora insatser av presidiet för 

att kunna genomföras på det sätt som det är tänkt och med de erfarenheter som 

erhållits från ”minikonferensen om ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med presidiets förslag så skall inte det politiska kvällsseminariet 

genomföras om kust-, grund- och ytvatten 2014-09-03 i Folkets  hus/Torsås. 

 

 Frågan på nytt skall aktualiseras, när de nya fullmäktige tillträtt efter 2014 

års val. 

 

 

Ordföranden ajournerar sammanträdet efter § 141 28 och beslutar att 

förhandlingarna på nytt skall återupptas onsdagen den 3 september med början 

klockan 16.00 hos ordföranden med 14129. 
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Kompletterande handlingar inkomna i diariet inför sammanträdet den 3 

september 2014 är markerade med röd text. 

 

 

 

§ 14129 Styrelsens sammansättning fr.o.m. verksamhetsåret 2015. 

 

 I tur att avgå… 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

 Roland Blomqvist, ledamot 

 Pia Prestel, ledamot 

 Hanna Rosenborg, ersättare 

 Jonas Johansson, ersättare 

 

Se bifogad matrisbild till denna kallelse med rubriken ”styrelse med 

huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2015”.  

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

I samband med att så pass många ledamöter och ersättare står på tur att avgå vill 

sekreteraren på nytt ta upp och initiera de diskussioner som fördes inom 

styrelsen våren och hösten 2013. Vi dessa tillfällen återfanns på dagordningen 

rubriker som Kustmiljögruppens framtid, styrelsens arbetsformer och arbetssätt 

och som återfinns i protokoll 2013-04-23, § 13133, 2013-09-04, § 13203 samt 

2013-09-09, § 13218. 

Styrelsen hade vid dessa tillfällen inte kraft och mod att ta tag i frågan, varför 

den föll platt till marken. 

 

Sekreteraren anser det därför särskilt viktigt, att som det framgår av matrisbilden 

bättre fördela kompetens och arbetsuppgifter inom styrelsen och att förstärka 

styrelsen med en webbredaktör på ideell bas som brinner just för detta arbete. 

Det kunde inte anses rimligt då för ett år sedan och knappast i nuläget, att 

sekretariatet skall behöva lägga ner på gränsen till halvtid för att administrera 

Kustmiljögruppens arbete. 

 

Det föryngringsarbete som initierades vid föreningsstämman och höstträffen i 

oktober 2013 har inte på något sätt gett det resultat, som så många av oss 

önskade. Föreningens ersättare har inte deltagit i något av styrelens 

sammanträden, trots kontakter som tagits på ordförandens initiativ sedan de 

valdes och har därmed enligt sekreteraren inte kvalificerat sig till att bli 

ordinarie ledamöter för verksamhetsåret 2015 och framöver. 
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I diariet finns inkomna handlingar som berör denna beslutsparagraf 2014-08-29 

resp. 2014-08-31 och som finns redovisade på nästa sida. 

 

2014-08-29 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Britt-Marie Östman, 

sammankallande i valberedningen som skriver till John Bräutigam, ordförande i 

Kustmiljögruppen bland annat med uppmaningen ”att valberedningen och ni i 

styrelsen träffas i god tid före höstmötet”. 

 

2014-08-31 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam som svarar Britt-Marie Östman, 

sammankallande i valberedningen på hennes mail, som finns i diariet  

2014-08-29. 

 

Innan ledamöter tillfrågas om och över den matrisbild med rubriken ”styrelse 

med huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2015”, som sekretariatet utarbetat 

meddelar ledamoten Roland Blomqvist, ”att han stiger av”, vilket innebär att 

han inte står till förfogande för omval. 

 

Sekretariatets matrisbild diskuteras ingående varvid samtliga ledamöter delar 

uppfattningen och instämmer i slutsatsen, att skall Kustmiljögruppen med kraft 

kunna genomföra den agenda med tyngdpunkt lagd på att synas och höras, som 

framgår av Verksamhetsplanen för åren 2015-2017 och som återfinns redovisat i 

§ 14030 i detta protokoll, så måste det ske en kompetensuppgradering av 

styrelsens nya ledamöter. Ordföranden ger uttryck och sammanfattar detta i tre 

ord… vilja, orka och kunna. Det räcker inte till närmelsevis med att bara ha ett 

intresse av miljöfrågor, utan även självständigt som styrelseledamot kunna 

representera Kustmiljögruppen på ett förtroendefullt sätt i kombination med en 

god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. 

 

Matrisbilden skapar därför goda förutsättningar för valberedningen att rekrytera 

nya ledamöter kopplade till såväl funktion som kompetens för att kunna utföra 

sina uppgifter som nyvalda ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse. Styrelsen är 

väl medveten om att den enligt stadgarna själv konstituerar sig enligt § 08 

moment 5, men är samtidigt förvissad, att om valberedningen kan presentera 

förslag till kandidater med erforderlig kompetens, så kommer styreslen vid sin 

konstituering ta särskild hänsyn till detta. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Justera denna paragraf omgående 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/valberedningen-svar-till-BMO-2004-08-31.pdf
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 Uppdra till sekretaraitet att … 

 

- översända denna beslutsparagraf till valberedningen jämte matrisbild 

”Styrelse med huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2015”, 

- även översända beslutsparagraf 14130 – ”Verksamhetsplan för åren  

2015 – 2017” kompletterad med verksamhetspunkter, 

 

  … så att arbetet med att rekrytera nya ledamöter till styrelsen kan igångsättas 

  utan dröjsmål. 

 

 Ordföranden får i uppdrag att kontakta Britt-Marie Östman med uppgift om, 

att bestämma tid och plats för en träff med valberedningen där utrymme ges 

för att förklara och förtydliga styrelsen tankar, då det gäller rekrytering av 

nya ledamöter till styrelsen. 

 

 

 

§ 14130 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015.  

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2014-04-16, 14091 samt årsmötet den 24 maj 2014, § 1413. 

 

 Se bifogad matrisbild till denna kallelse med rubriken ”Verksamhetsplan för 

  åren 2015-2017”. 

 

 Sekreteraren har tagit fram ett förslag till en tre-årig verksamhetsplan med 

  början för 2015, som bygger på och innehåller i stort en samlad bild av de 

  verksamhetspunkter som återfinns i verksamhetsplan 2014, dock med det 

  förebehållet att de ligger i plan för åren 2015-2017.  

 

 Verksamhetsplanen för 2015- 2017 skall kompletteras med vad som beslutats 

  om i … 

 

... § 14127 – Kustmiljögruppen erhåller Centerpartiet, Torsås kommunkrets 

miljöpris för 2014 med avsikt att användas till en konferens i samband med 

Höstträffen 2015 på temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar 

ett mervärde för bygden”.   

 

… § 14128 - Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten. 

 

… § 14139 – Sekreteraren deltar i fokusgrupparbete – miljö, energi och klimat. 
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Ledamöterna diskuterar den upprättade matrisbilden ingående och kommer fram 

till att den uppfyller kraven på översiktlighet, tydlighet, ansvarsorienterad, är 

kopplad till resurser, ambitioner och mål med focus lagd på att vässa den 

externa agendan genom pressträffar, medborgarsförslag och synas mer utåt på 

olika typer av arenor där miljöfrågor diskuteras. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Föreslå årsmötet att besluta att godkänna ”Verksamhetsplan för åren  

2015 -2017”. 

 

Årsmötet beslutar att 

 

  

 

 

 

 

§ 14131 Styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2015. 

 

 Se svarsmail från kassören som finns i diariet 2014-07-30. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Av § 14120 i detta protokoll framgår det att i enlighet med styrelsens beslut från 

den 15 maj 2014, så tillsänder sekretariatet mail till kassören den 25 juli 2014 

som i korthet innebär att… 

 

Presidiet önskar att kassören tar fram ett förslag till budget för verksamhetsåret 

2015 baserat på nu kända ekonomiska fakta – kostnader som föreningen haft 

under de första 7 månaderna eller knappt 60 % av den totala budgeterade 

årskostnaden. 

 

Kassören presenterar och delar ut ett förslag till utgiftsbudget för 

verksamhetsåret 2015, som har en omslutning på 23 569 kronor, som diskuteras 

och kommenteras. 

 

Sekreteraren är av den uppfattningen, att vi inte med automatik kan påräkna att 

externa aktörer kommer att finansiera Kustmiljögruppens deltagande i regionala 

och nationella konferenser, varför medel måste avsättas med 10 000 kronor 

under kostnadssället styrelse/verkställande ledning. 
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Vidare bör… 

 

 konsultarvoden under kostnadssället ADB höjas till 10 000 kronor. 

 Kostnadssället Information/PR höjas till 6 000 kronor.  

 Det under kostnadsstället Evenemang avsättas 1 000 kronor för att kunna 

genomföra det politiska kvällsseminariet någon gång under februari-april 

2015. Se § 14128, 2004-08-28 resp. § 14130, 2014-08-28 punkten A:03. 

 Det under kostnadsstället Evenemang avsätts 15 000 kronor till den 

inplanerade miljökonferensen vid Höstträffen 2015 i oktober på temat 

”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar ett mervärde för 

bygden”. Se § 14127, 2014-08-28 resp. § 14130, 2014-08-28 punkten A:05. 

 Deltagandet i Bergkvara-dagen stå kvar med 150 kronor, enligt § 14130, 

2014-08-28 punkten B:07. 

 Det under kostnadsstället Evenemang avsätts 15 000 kronor för år 2016 för 

den inplanerade miljö konferensen i samband med Vårträffen 2016, vars 

tema ännu i skrivandets stund inte är bestämt.  Se § 14130, 2014-08-28 

punkten A:02. 

 

I likhet med verksamhetsplanen för åren 2015-2017, enligt § 14130 i detta 

protokoll bör verksamhetsbudgeten utformas för tre år framåt så att agenda och 

verksamhetsplan kopplas till budget.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kassören skall revidera verksamhetsbudgeten för 2015 i enlighet med vad 

som framkommer i ärendebeskrivningen ovan. 

 

 Kassören skall till sammanträdet den 23 september 2014 presentera ett 

förslag till flerårsbudget för åren 2015-2017 med beaktandet av vad som 

framkommer i ärendebeskrivningen ovan. 

 

 

 

 

§ 14132 Miljödag – måndagen den 23 september på Öland i samband med skördeveckan 

 

 Se vidarebefordrat mail från Kustmiljögruppens ordförande som finns i diariet 

2014-08-15 med tillhörande underlag ”dela ert engagemang för miljön” 

respektive ”presentation av föreläsarna” respektive ”detaljerat program med 

hålltider” och ”schysst för miljön – hållbart för dig”. 
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 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren redogör för de handlingar som finns i diariet 

 2014-08-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Miljödag på Öland i samband med skördeveckan”. 

Följande handlingar bifogas mailet ”Dela ert engagemang för miljön” PDF) 

respektive ”Presentation av föreläsarna” (PDF) respektive Detaljerat program med 

hålltider (PDF) och Schysst för miljön – hållbart för dig (PDF). 

 Annigun Wedin, miljösamordnare på Länsstyrelsen i Kalmar län skriver i sin 

inbjudan ”Vi vet att det görs mycket för miljön i vårt län. Nu vill vi ha er hjälp 

att visa det och samtidigt inspirera och tipsa andra, företag och privatpersoner, 

vad de kan göra för miljön. Alla kan inte göra allt, men tillsammans gör vi 

mycket!” 

 ”Den 23 september, under skördeveckan på Öland, bjuder vi in till en miljödag 

för yrkesverkssamma och privatpersoner med engagemang och intresse för 

miljön. Temat för dagen är vad kan jag göra för miljön? 

 ”Två föreläsare, Folke Rydén och Peter Wahlbeck har vi bjudit in och de ska 

inspirera oss att tänka och agera miljömässigt. 

”Mellan föreläsningspassen finns tid för mingel och miljöprat och vi vill skapa 

en miljömässa där företag, föreningar och organisationer visar upp sin 

verksamhet och ger tips på hur vi alla kan bidra till en bättre miljö. Det är här 

ni kommer in i bilden”. 

Vad vi vill att ni ska göra! 

Kom och delta i dagen och passa på att berätta om och marknadsföra ert 

miljöengagemang och framförallt tipsa besökarna om vad de kan göra för 

miljön. Utställningen ska vara i direkt anslutning till föreläsningssalen. Varje 

utställare får ett bord (80x180 cm) och stol. Det finns plats för roll-ups eller 

likande om ni vill ta med det. Vi hoppas att detta ska bli ett årligt engagemang 

som en del av länets miljömålsarbete. 

Senast den 1 september vill vi ha er anmälan. 

Observera att om ni vill gå på föreläsningarna så måste ni anmäla deltagarna till 

dessa på vår webbplats, under kalendariet eller separat bifogad inbjudan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Inte delta vid miljödagen den 23 september 2014 på Öland.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Miljodag-23-september-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Dela-ert-engagemang-for-miljon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Presentation-av-forelasare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Program-miljodag-pa-Oland-2014-09-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Program-miljodag-pa-Oland-2014-09-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Schysst-for-miljon-hallbart-for-dig.pdf
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§ 14133 ”Höstträff med medlemsföreningarna” med efterföljande föreningsstämma 

torsdagen den 23 oktober 2014 i Båtklubbens lokal/klubbstuga i Bergkvara 

hamn. 

   

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-04-16, 14088. 

 

 Ordföranden meddelar via mail, som finns i diariet 2014-08-03, att Båtklubbens 

lokal är bokad. 

 

 Vid överläggning med styrelsen den 16 april 2014, § 14088 framkom följande. 

 

Presidiet föreslår att ”Höstträff 2014” med föreningsstämma äger rum torsdagen 

                   den 23 oktober 2014 med sedvanliga stadgeenliga ärenden enligt § 12 i 

  stadgarna, såsom… 

 

 Val av såväl ordinarie styrelseledamöter såväl som ersättare. 

 Val av valberedning. 

 Val av ordinarie revisor såväl som ersättare. 

 Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsbudget för 2015. 

 Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. 

  

Presidiet föreslår vidare att ”Höstträffen 2014” begränsas till vad stadgarna 

föreskriver, varefter det serveras en enklare förtäring samt önskemål om tema 

för ”Vårträffen 2015”.  

 

Roland Blomqvist är av den bestämda uppfattningen, att det på programmet för 

”Höstträffen 2014” måste finnas med en punkt på dagordning i enlighet med 

andra träffar som tar upp lokala aktiviteter och goda exempel på vad som skett 

ute i de olika medlemsföreningarna. 

 

Exempel på återföring av sådana lokala aktiviteter kan vara… 

 

- Hur gick det med gäddfabriken i Ängaskären? 

- Hur gick det med ansökan om LOVA-medel för genomströmningsprojektet i 

Södra Kärr? 

- Hur gick det med slamsugningsprojektet vid badstranden vid Ekkläppen? 

- Erfarenheter av vasslåtter 2014 
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Styrelsen beslutar att 

 

 ”Höstträffen 2014” med föreningsstämma skall ske torsdagen den 23 

oktober 2014 med början 18.30. 

 ”Höstträffen 2014” begränsas i huvudsak till vad stadgarna föreskriver enligt 

§ 12, varefter det serveras en enklare förtäring. 

 Under förtäringen redogör/återför de olika medlemsföreningarna för de 

lokala aktiviteter som skett sedan föregående ”Höstträff 2013”. 

 Medlemsföreningarnas förslag till tema för ”Vårträffen 2015”. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Höstträffen diskuteras ingående av ledamöterna, varefter styrelsen går till beslut. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt sekretariatet att under vecka 37 på hemsidan under ”senaste nytt” 

kalla medlemsföreningarna till föreningsstämma torsdagen den 23 oktober 

2014 med början 18.30 (OBS tiden) i Båtklubbens lokaler i Bergkvara 

småbåtshamn. 

 Uppdra åt sekretariatet att via mail under vecka 40 skicka ut kallelse till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner till föreningsstämma torsdagen den 

23 oktober 2014 med början 18.30 (OBS tiden) i Båtklubbens lokaler i 

Bergkvara småbåtshamn. 

 Uppdra åt sekretariatet att presentera program med hålltider för Höstträffen 

2015, som skall bifogas kallelsen till sammanträdet den 23 september med 

styrelsen. 

 Uppdra åt sekretariatet att enligt stadgarna, § 12 upprätta förslag till 

dagordning för föreningsstämman, som skall bifogas kallelsen till 

sammanträdet den 23 september med styrelsen. 

 Uppdra åt Pia Prestel att anordna en enklare förtäring bestående av kaffe/te, 

fralla, kaka, frukt. 
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Informationsärenden § 14134 - 14140  

 

 

§ 14134  Kustmiljögruppen deltar i Spring Systems firande av sina 50 verksamhetsår 

 

Se ordförandens svarsmail som finns i diariet 2014-06-24 resp. 2014-07-28.  

Se även inkommen handling i diariet 2014-07-01. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att det inkommit en formell inbjudan från VD Göran 

Appert vid Spring Systems till Kustmiljögruppen om att delta med tre 

representanter, en inbjudan som presenterades av Lena Ovesson, en av de två 

delägarna vid Vårträffen 2014. 

Av inbjudan framgår att… 

”Under 2014 firar Spring Systems 50 år. Tack vare kunder, leverantörer och 

samarbetspartners och sist men inte minst vår fantastiska personal, har vi kunnat 

utveckla verksamheten till att idag vara en av de ledande inom fjäder- och 

trådtillverkning”.  

”För att uppmärksamma vårt jubileum lite extra har vi tagit fram en tidsskrift där 

vi på ett lättsamt sätt presenterar företagets verksamhet och våra medarbetare. 

Vi hoppas att det ger både nya kunskaper och trevlig läsning!” 

”Vi har också glädjen att bjuda in dig till firandet av vårt 50-årsjubileum den 19 

september. Vi startar kl. 12.00 med en liten rundvandring för de som önskar. 

Därefter äter vi en god lunch tillagad av Stufvenäs Gästgifveri”. 

”Karl-Henrik Robert, grundare av Det naturliga Steget och professor i strategiskt 

hållbarhetsarbete kommer att hålla en föreläsning mellan 13.00–14.00 ca”. 

”Seminariet tar deltagarna genom en resa där man utökar sin förståelse för var 

hållbarhet innebär, till faktiska verktyg för hur man kan planera sitt 

hållbarhetsarbete, identifiera utmaningar och möjligheter. 

 

Ordföranden framhåller vikten av att person/personer inom 

medlemsföreningarna som visar särskilt ansvar och kommunikativ förmåga 

uppmuntras, vilket denna inbjudan till Spring Systems 50 års fest ger uttryck 

för. 
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Presidiets förslag till styrelsen är att 

 John Bräutigam och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund samt Gunnel Göstasson 

skall representera Kustmiljögruppen vid detta 50 års firande. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

§ 14135 Kustmiljögruppens yttrande över samrådshandling angående muddring av 

Bergkvara småbåtshamn. 

 

Se ordförandens mail till Torsås kommun, kommunkansliet jämte yttrande som 

finns i diariet 2014-08-08.  

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-06-18 resp. 2014-07-05 resp.  

2014-07-15 resp. 2014-07-31 resp. 2014-08-02. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden presenterar Kustmiljögruppens samrådssvar till Torsås kommun 

och om hur presidiet har tänkt vid upprättandet av detta samrådssvar.  

 

Yttrandet återfinns i diariet 2014-08-08 där det framgår att… 

 

Kustmiljögruppen inlämnar via mail (PDF) till Torsås kommun, 

kommunkansliet yttrande över samrådshandling angående muddring av 

Bergkvara småbåtshamn.(PDF) 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ta ordförandens ”yttrande över samrådshandling angående muddring av 

Bergkvara småbåtshamn som sitt eget”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Yttrande-ang-muddring-av-Bergkvara-smabatshamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Muddring-samradsunderlag-Johns-remissvar2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Muddring-samradsunderlag-Johns-remissvar2.pdf
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§ 14136 Förbättra kunskap om värdefulla kulturmiljöer vid vattendrag. 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden informerar om, att Länsstyrelsen i Kalmar län vill förbättra 

kunskapen om värdefulla kulturmiljöer vid vattendrag, som finns i diariet  

2014-08-01. 

 Sekreteraren föredrar inkommen handling i rubricerat ärende, senast uppdaterat 

2014-07-09. 

 Kustmiljögruppens styrelse instämmer i kulturmiljöenhetens slutsats ”att ny 

kunskap krävs för att kunna ta hänsyn till, vårda och utveckla kulturhistoriska 

värden och inte minst få en uppfattning om var dessa värden finns. Detta är inte 

minst viktigt i vattendragen, där åtgärder för att förbättra biologiska och 

ekologiska förhållanden riskerar att påverka kulturvärdena. Vet vi däremot vilka 

kulturvärden som finns ökar möjligheterna att ta hänsyn och att göra 

avvägningar mellan olika intressen. Vi vet också att de vattenanknutna 

kulturmiljöerna uppskattas av många. De är både rofyllda och spännande på 

samma gång, varför även kunskapen om vattendragens historia blir 

betydelsefullt”. 

 Hänvisning till Länsstyrelsens hemsida, läs mer om INVÄVA. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Följa arbetet med kartläggning av kulturmiljöer vid vattendrag i länets södra 

delar och då främst Bruatorpsån, eftersom detta vattendrag ligger inom 

Torsås kommuns geografiska gränser. 

 

 

 § 14137 Ordföranden deltar som särskilt inbjuden gäst vid Rotarys samkväm på 

Stufvenäs Gästgifveri 2014-09-16. 

 

Ordföranden har av Christer Andersson, företagare i Torsås kommun blivit 

inbjuden till och ombedd att delta i Rotarys samkväm, månadsmöte på 

Stufvenäs tisdagen den 16 september 2014.   

Ordföranden skall under 30 minuter i Kustmiljögruppens namn delge deltagrana 

något konkret och tankeväckande, som leder deltagarna efter avslutat möte till 

individuell reflektion och eftertanke.  
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Styrelsen beslutar att 

 Ordföranden vid det kommande styrelsemötet den 23 september 2014 skall 

ge en kortare återblick på samt delge ledamöterna i styrelsen sina 

erfarenheter från mötet. 

 

 

  

§ 14138 Ordföranden deltar i konferens om näringsåterföring till åkermark av 

sjösediment den 3 september 2014 i Jönköping 

 

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-08-20 resp. 2014-08-22. 

 Av inkomna handlingar i detta ärende från Susanna Minnhagen, 

Kalmarsundskommissionen och John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen 

framkommer följande. 

 Susanna M skriver i mail 2014-08-19, ”Här kommer inbjudan till ett 

heldagsmöte i Jönköping om näringsåterföring till åkermark av sjösediment. 

D.v.s. man muddrar övergödda sjöar och nyttjar del av sedimentet som näring 

till jordbruket. Vi hoppas ju verkligen på genombrott på det här området, så klart 

man blir nyfiken! Tyvärr kommer jag inte att hinna åka, men jag undrar om det 

finns någon annan som vill åka för Kalmarsundskommissionens räkning och kan 

åta sig att rapportera vad som sades?” 

 John B svarar i mail 2014-08-20, ”Jag är intresserad av att representera 

Kalmarsundskommissionen enligt din förfrågan. Jag förväntar mig att 

deltagandet i så fall kan ske inom ramen för Kalmarsundskommissionens 

budget”. 

 Efter svar från Susanna M bekräftar John B i mail 2014-08-22, ”Att vid närmare 

eftertanker avstår jag från deltagande. Jag får ingen bra lösningen på logistiken”. 

   

Styrelsen beslutar att 

 I enlighet med ordförandens inställning och själv tagna beslut, så skall 

deltagande inte ske. 
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§ 14139 Sekreteraren deltar i fokusgruppsarbete – miljö, energi och klimat  

 Arrangör det nya Leaderområdet (Småland sydost och Blekinge). 

 

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-08-20 resp. 2014-08-21. 

 Joel Parde, Leader Småland Sydost skriver i mail 2014-08-20, ” Arbetet inför 

vårt nya Leaderområde (Småland Sydost och Blekinge – 11 kommuner) pågår 

för fullt och närmast bl.a. med att ta fram underlag till vår kommande 

utvecklingsstrategi”. 

 ”Vi har nu under förra veckan arbetat fram och sammanställt inkomna förslag 

till medarbetare i våra i våra Fokusgrupper. Grupperna kommer att ha sina 

möten 8 september i Emmaboda på vårt verksamhetskontor mellan 10.00–12.00 

samt 3 oktober på Ronneby Soft Center mellan 10.00–12.00”.  

 ”Mötena är planerade att vardera pågå i två timmar med en ersättning på 550 

kronor samt reseersättning med 18.50 kronor per mil”. 

 ”Jag har föreslagit och det är nu Ledningsgruppens vädjan att du eller någon 

annan lämplig i Kustmiljögruppen kan ingå i gruppen Miljö, energi och klimat, 

(där jag vet att du/ni har mycket att tillföra). 

 ”Särskilt underlag kommer sedan att skickas ut till deltagarna i respektive 

Fokusgrupp. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund skall representera Kustmiljögruppen i det nya 

Leaderområdets Fokusgrupp för Miljö, klimat och energi den 8 september 

2014 i Emmaboda samt den 3 oktober 2014 i Ronneby Soft center. 

 

§ 14140 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-05-16 – 2014-08-28.  

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/  

  

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
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Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14141 - 14143 

 

§ 14141 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-05-15 – 2014-08-28.  

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av de inkomna handlingarna.  

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/  

 

 

§ 14142 Nästa styrelsemöte 

 Äger rum tisdagen den 23 september 2014 med början klockan 16.00 (OBS 

  tiden) hos Kennert Täck i dennes sommarbostad i Norra Ragnabo enligt beslut i 

  styrelsen 2014-04-16, § 14087. 

 

 

§ 14143 Mötet avslutas 

 Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

  sekreteraren Karl-Gustaf Eklund vänder sig till ordföranden och framför 

  ledamöternas TACK för en välsmakande måltid. 

 

 

 Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   John Bräutigam 

Sekreterare    Ordförande  

 

 

 

  

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/

