
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Tisdagen den 25 mars 2014   

Plats:  Hos ledamoten Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr, 

                                   Bergkvara 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

§ 14064 Verksamhetsplan för 2014 enligt beslut på föreningsstämman 2013-10-26,  

               § 1337.                 

 

Under överläggningen med styrelsen den 25 februari 2014, § 14040 framkom 

följande. Se även inkomna handlingar i diariet 2014-02-08 resp. 2014-03-05. 

 

 Sekreteraren redogör för, att presidiet träffats fredagen den 14 februari 2014 och 

  att ett av ärendena vid detta möte var att dra upp riktlinjerna för reviderings- 

                      arbetet och framtagande av en uppdaterad verksamhetsplan för 2014, där redan 

  genomförda verksamhetspunkter bereds plats för nya och pågående verksam- 

                  hetspunkter revideras, uppdateras och modifieras efter nya förutsättningar. 

 

 Sekreteraren presenterar presidiets förslag till verksamhetsplan för 2014 med 

  fyra helt nya verksamhetspunkter A:01 – A:04, som anges och presenteras 

  nedan på sidorna 04 – 07 och omfattar… 

 

A:01 – Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad informationsbroschyr, 

utgåva nr 3, ”Våren 2014”.  

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14025 samt punkten A:01 på 

sidan 4 i verksamhetsplanen för 2014. 



 

Ordföranden meddelar, att han per den 19 februari 2014 översänt utarbetat 

förslag till informationsbroschyr, som finns i diariet med samma datum till 

ledamöterna, och har för avsikt att till den 28 februari 2014, även ta fram ett 

förslag till inbladning, som kommer att finnas i diariet med samma datum. 

Inbladningen kommer att bestå utav ett dubbelsidigt A-5 format, där det på ena 

sidan finns bilder i färg på styrelsens ledamöter och på den andra sidan en 

förteckning på de sponsorer ”vänföretag som stödjer Kustmiljögruppen 

ekonomiskt för perioden 2013-2015. 

 

 A:02 – Övergripande miljökampanj för individuell reflektion under 

verksamhetsåret. Se punkten A:02 på sidan 5 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Denna verksamhetspunkt kommer att breddas, förtydligas och göras mera 

allmängiltig än nuvarande skrivning i Verksamhetsplan 2014 på sidan 5. 

Det är ordföranden som är författare till, funderar över, ger sina tankar kring och 

på den övergripande miljökampanjen under 2014. Detta kommer till uttryck i 

ord, text och bild i de månadsvisa Nyhetsbreven och kopplar på så sätt samman 

Kustmiljögruppens arbetsinriktning för 2014, som lyder ”vad de allra flesta av 

oss behöver just nu, är Du, som får oss alla att göra vad vi kan tillsammans för 

vår kustnära miljö”. 

 

A:03 – ”Minikonferens” i en angelägen vattenmiljöfråga. 

Se punkten A:03 på sidan 6 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist inte är närvarande kommer denna 

verksamhetspunkt A:03, att komma upp till behandling vid styrelsen 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 A:04 – Kustmiljögruppen samverkar med bildningsförvaltningen och 

miljökontoret i kust- och vattenmiljöfrågor för eleverna i förskolan, årskurs 6 

samt årskurs 7 och 9. 

Se tidigare beslut i detta ärende 2013-10-30, § 13244 resp. 2014-01-22, § 14015 

och inkommen handling i diariet 2013-12-20 samt punkten A:04 på sidan 6 i 

verksamhetsplanen för 2014. 

 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist inte är närvarande kommer denna 

verksamhetspunkt A:04, att komma upp till behandling vid styrelsen 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 I ”Verksamhetsplanen för 2014” är de fyra nya verksamhetspunkterna kort 

beskrivna och kommer att återfinnas som bilagor till verksamhetsplan 2014, där 

den ansvarige styrelseledamoten får möjlighet att i ord, tankar och bilder 

beskriva hur och på vilket sätt verksamhetspunkten skall genomföras. 



Styrelsen beslutar att 

 

När styrelsens ledamöter har färdigt material att presentera i ”Verksamhetsplan 

2014”, så åligger det sekreteraren enligt detta beslut, att skyndsamt uppdatera 

såväl hemsidan som linjalrubriken ”Om oss”, såväl som Länklistan och den 

skrivna verksamhetsplanen. 

 

 

                Vid dagens överläggning den 25 mars 2014 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden delar ut 10 ex med inbladning till varje ledamot av den nya 

informationsbroschyren ”Vatten är inte vilken vara som helst, utan ett arv som 

måste skyddas och försvaras”, utgåva 3 våren 2014. 

Ordföranden har undersökt möjligheterna till en minikonferens på temat 

 ”Kustmiljö och fågelliv”. Detta tema skulle även kunna vara ett alternativt tema 

för ”Vårträffen 2014” varför ordföranden kontaktat Johan Thorsén på 

Naturenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län, som vidarebefordrar mailet till 

Thomas M Johansson, som arbetar med miljöövervakning och uppföljning av 

fågelpopulationer på Länsstyrelsen i Kalmar län. Fåglar är tydliga indikatorer på 

klimattillstånd i allmänhet, men även tydliga markörer för förändringar i klimat- 

och miljöförhållanden i synnerhet. I mail 2014-03-25 skriver Thomas Johansson, 

som finns i diariet med samma datum att ”jag har nu haft kontakt med Tommy 

Larsson i Oskarshamn angående föreläsningen om ”Fåglarna vid kusten”. Vare 

sig jag eller Tommy har möjlighet aktuellt datum. Tommy är den person som kan 

detta bäst och jag har egentligen inte något annat förslag”. 

Roland Blomqvist redogör för att punkterna A:03 och A:04 på föregående sida 

av tidsskäl inte har bearbetats på det sätt som det framgår av styrelsens beslut 

2014-01-22, §§ 14013 och 14015 samt 2014-02-25, § 14040. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Sekreteraren skall lämna ut 10 ex av den nya info-broschyren ”Vatten är inte 

vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas och försvaras”, utgåva 

3, våren 2014 dels till Torsås Bibliotek på deras informationsdisk dels till 

Miljökontoret, Torsås kommun på deras informationshylla. 



 Verksamhetspunkterna A:03 – ”Minikonferens” i en angelägen 

vattenmiljöfråga och A:04 – ”Kustmiljögruppen samverkar med 

bildningsförvaltningen” skall utgå ur ”Verksamhetsplanen för 2014”. 

 Verksamhetspunkterna bör återfinnas i en idébank i ”Verksamhetsplan 

2014”, att återkomma till när kraft, tid och möjlighet tillskapas inom 

styrelsen. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att revidera ”Verksamhetsplan 2014” i enlighet 

med vad som framgår av punkt två och tre ovan till nästa styrelsemöte den 

16 april 2014. 

 

 

 


