
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 22 januari 2014, efter konstituerande 

   styrelsesammanträde som börjar 18.00.   

Plats:  Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i 

                                   Gunnarstorp, Söderåkra 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

Jonas Johansson, ersättare 

 

 

 

§ 14017 Bergkvara-dagen den 29 maj 2014, Kristihimmelsfärds dag.  

 

 Sekreteraren redogör för planering, genomförande och utvärdering av 

  Bergkvara-dagen den 9 maj 2013, som ligger som plattform och grund inför 

  2014 års Bergkvara-dag 

  

I inbjudan står att läsa… som återfinns i diariet 2013-03-02. 

 

”Den 9/5 anordnar Bergkvara Samhällsförening åter igen den populära 

Bergkvaradagen. En dag där vi bland annat vill visa upp Bergkvaras aktiva 

föreningsliv”. 

 

”Nu frågar vi Er föreningar om ni också vill passa på att berätta om Era 

föreningar. Vi har tänkt oss någon form av informationscentrum, där vi kan dela 

ut informationsmaterial om föreningarna. Passa på att marknadsföra Er 

förening”. 

 



”Har ni en aktivitet eller ett föremål att visa upp, vore det extra trevligt”.  

 

”Hyra av marknadsstånd = 100 kronor/aktör. Ni tar själva med presenning”. 

 

”Vi fixar marknadsstånd – i år tar vi hyra (100 kr/stånd)”.  

 

Har Du frågor om denna dag kontakta Lena Gyllerfelt på telefon 0708-604290 

eller lena.gyllerfelt@mac.com. 

 

Under överläggningen med styrelsen 2013-03-21, § 13091 framkom följande 

tankar. 

 

Sekretariatet har anmält Kustmiljögruppen, 2013-03-09, som finns i diariet med 

samma datum, att vi kommer att närvara. I anmälan lämnas uppgift på att i 

likhet med föregående år så behöver vi ett marknadsstånd med möjlighet till el. 

 

Information om deltagande i Bergkvaradagen har även utsänts via mail  

2013-03-09, som finns i diariet med samma datum, till samtliga ledamöter i 

styrelsen. 

 

Bekräftelse på anmälan har inkommit från Lena Gyllerfelt och finns i diariet 

2013-03-10. 

 

Sekretariatet har gått igenom de olika protokollsparagraferna från 

verksamhetsåret 2012 och då särskilt fastnat för paragrafen 12105 från den 23 

maj 2012, där det bl.a. framgår… 

 

Programmet innehöll följande punkter. 

 Bildspel med 31 kustmiljöbilder via dator i flyttkartong. 

 50 st. nyproducerade foldrar. 

 11 st. A4-kustmiljöbilder som appliceras på flyttkartong. 

 Experiment med vatten – flyter ägget resp. diskmedels påverkan av 

ytspänningen. 

 Glasburk med sedimentprov från badudden i Bergkvara. 

 Glasburk med ytvatten från badudden i Bergkvara. 

 Informationsgondol Rädda kustmiljön – Torsås Kustmiljögrupp resp. 

planerade och genomförda projekt. 

 Våra nya T-tröjor. 

 Försäljning av Kustmiljömärken á 20 kr styck. 

 Svara på allmänhetens frågor. 

 

mailto:lena.gyllerfelt@mac.com


Med blicken riktad mot och siktet inställt på Bergkvaradagen den 9 maj 2013 

bör även presidiet i sitt arbete ta med följande förslag, beakta och utvärdera 

dessa, om de skall ingå i programmet… 

 

 Försäljning av sillamackor med lättöl/läsk/vatten. 

 2 Lotterier á (200 st. á 5 kronor) med priser från Målerås glasbruk, båtresa 

till Garpens fyr sponsrat av Garpens vänner, vilket ger 2 000 kronor. 

 Demonstration av Truxorn med eller utan slamsugningspump/vasskördare i 

samarbete med Assar Johansson. 

 Enkel frågetävling – vilket är ”substratet till” bilden med pellets? Priser till 

de tre första rätta svaren. Svaren läggs i förseglad låda. 

 Presentation av ”vänföretag” som stödjer Kustmiljögruppens ideella arbete 

under 2013-2015.  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 När presidiet träffas den 26 mars 2013 så skall det utarbetas ett program i 

detalj, som kan föreläggas ledamöterna för beslut via mail. 

 Det skall utses en person som är huvudansvarig för det praktiska 

genomförandet av dagen. 

 

Vid styrelsens överläggning den 23 april 2013, § 13130 gick 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 framkom följande tankar. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar checklistan för genomförandet av 

  ”Bergkvaradagen 2013”. Checklistan skall kompletteras med visuella 

  experiment som tydligt visar alkylatbensinens miljöfördelar. 

 

På vårt demobord skall det finnas en dunk ”Aspen”. Vidare två skålar med dels 

alkylatbensin som det finns en frigolitbit i och dels vanlig 95-oktanig bensin 

som det också finns en frigolitbit i. Uppgiften för besökarna är att tala om i 

vilken skål som det finns alkylatbensin. 

 

Sekreteraren går även igenom vad Lotterilagen (1994:1 000) stadgar och om det 

finns möjlighet för Kustmiljögruppen att ha ett lotteri utan tillstånd. 

Sekretariatet har gjort en juridiks bedömning och att detta skall vara fullt möjligt 

med hänvisning till den 19:e paragrafen i lotterilagen. 

 

Vi kommer att använda oss av… 

 



 Lottlistor, där det framgår…  

 … när dragningen äger rum 

 … sista dag för försäljning av lotter 

 … antalet lotter som lotteriet omfattar (400 stycken) 

 … pris per lott (5 kronor) 

 … försäljningen skall ske i samband med evenemang 

 … geografisk begränsning, Torsås kommun 

 … vinstvärdet som måste ligga mellan 35-50% 

 … kontrollant, Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor 

 … att vinsterna lämnas ut till vinnarna. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till checklista med de kompletteringar 

som har framkommit vid dagens överläggning. 

 Ge sekretariatet i uppgift att senast fredagen den 3 maj 2013 översända den 

kompletta och rätta checklistan till styrelsens ledamöter. 

 Ordföranden lyckönskar de ledamöter i styrelsen som skall bära och hålla 

fanan högt för Kustmiljögruppens miljöarbete på Bergkvaradagen för ett 

friskare Kalmarsund. 

 

Vid överläggningen den 15 maj 2013, § 13149 gick 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 framkom följande tankar. 

 

Sekretariatet meddelar att det finns två stycken Lotterilistor med nr 17 och 19, 

  som finns att tillgå för den styrelseledamot som känner sig manad att bidra till 

  att fylla på föreningens kassa. 

 

Sekretariatet har även kompletterat den checklista för Bergkvaradagen som 

skickades ut till ledamöterna via mail den 3 maj 2013 i enlighet med beslut från 

föregående sammanträde. Ex. på kompletteringar är växelkassa, stolar, 

utslagshink för experiment, stor avfallspåse, hushållspapper på rulle. 

Checklistan som infördes på Bergkvaradagen 2012 måste nu ses som ett väl 

uppdaterat planeringsinstrument för 2014. 

 

Det har inkommit mail 2013-05-09 , som finns i diariet med samma datum, från 

Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med ”ett TACK till att ni som var 

med och gjorde Bergkvaradagen till en fantastisk dag…”. 

 



Pia Prestel och Kennert Täck delger sina tankar om hur de upplevde 

Bergkvaradagen. 

 

Positiva iakttagelser 

- På bordet fanns det två stycken lotterilistor med 100 lotter på vardera listan á 

5 kronor. Den ena lottlistan såldes nästan slut, vilket måste anses bra. 

- Frågetävlingen, vilket är substratet till pelletsen, gav 25 svar. 

- De olika experimenten för både barn och vuxna utgjorde en 

kontaktmöjlighet för funktionärerna att komma i kontakt med 

marknadsdeltagarna. Experimentet med alkylatbensin kontra vanlig 95-

oktanig bensin påvisade mycket tydligt alkylatbensinens miljömässiga 

fördelar. 

- Stor potential att komma i kontakt med mässdeltagarna och berätta om vad 

Kustmiljögruppen står för, hur vi arbetar och tänker. 

- Inslaget med Assar Johanssons demonstration av Truxorn med tillhörande 

utrustning, som klippaggregat, slamsugningsaggregat mm lockade både barn 

och vuxna till att både se och hoppa runt på Truxorn. När nu Assar syns till 

under sommaren i full aktion med att klippa vass, kommer många att både 

veta vem Assar är och vad han gör utmed Torsås kommuns kustremsa. 

- Bergkvaradagen 2013 måste betraktas som snäppet bättre än 2012, mycket 

till följd av fler marknadsdeltagare, en mer noggrann planering och att vi var 

3 funktionärer på plats under hela dagen. 

 

Negativa iakttagelser 

- Placeringen mellan musiken och korvförsäljningen var ur informations- och 

pedagogisk synpunkt inte den allra bästa, dels för att vi som funktionärer fick 

överrösta musiken och dels för att många tog en extra sväng förbi vårt bord. 

Detta medförde att kontaktytan och möjligheten till att få berätta om vår 

verksamhet delvis gick förlorad. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Utvärderingen av Bergkvaradagen 2013 skall i enlighet med vad som 

framkommer av paragraf 13149 skickas via mail till Frida Portin, 

Bergkvara Samhällsförening av sekretariatet. 

 Föreslå arbetsgruppen för Bergkvara Samhällsförening en annan placering 

av vårt mässbord till 2014 för att vi bättre skall kunna informera och 

kommunicera med marknadsdeltagarna. 

 Lottlista nr 17 skall försäljas av Roland Blomqvist resp. lottlista nr 19 skall 

försäljas av Rune Fransén. Absolut sista försäljningsdag är den 30 juni 

2013 enligt fastställda uppgifter på Lotterilistorna. Dragning sker den 1 juli 

med Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman som lotterigranskare. 

 



 Ordföranden riktar ett varmt TACK till Karl-Gustaf Eklund, Pia Prestel, 

Kennert Täck, Solbrith och Jan Hellman samt Assar Johansson som med 

sitt arbete gjorde Bergkvaradagen möjlig och framgångsrik. 

 

 

Vid dagens överläggning den 22 januari 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. 

 

Sekreteraren redogör för hur Bergkvara-dagen 2013 planerades och 

genomfördes enligt vad som anges ovan i beslutsparagrafen. Särskilt viktigt är 

det för sekretariatet, att när inbjudan kommer från Bergkvara Samhällsförening, 

att påpeka att Kustmiljögruppens mässbord inte får placeras bredvid ”musiken”, 

då det påtagligt stör den information om miljö- och kustvattenfrågor som sker. 

 

Checklistan har nu prövats under två Bergkvara-dagar och erfarenheterna är 

mycket goda både utifrån ett planeringsarbete och genomförande. Sekreteraren 

presenterar checklistan för ledamöterna. Material som blev över efter 2013 års 

Bergkvaradag återfinns hos sekreteraren och är möjligt att använda även under 

2014. 

 

Det är en betydande fördel om tre personer från styrelsen kan delta och 

representera Kustmiljögruppen. Två personer står bakom mässbordet och en 

person befinner sig framför för att fånga upp och ta kontakt med besökarna. 

 

Styrelsen bör även fundera över, om Assar Johansson även detta år skall deltaga 

och indirekt representera ”Kustmiljögruppen”. 

 

Möjlighet finns även att genomföra ett vår-lotteri, då Kustmiljögruppen har kvar 

sponsrade och skänkta priser från bland annat Målerås Glasbruk . 

 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvara-dagen 2014. 

 Checklistan med vissa modifieringar skall användas även detta år för 

planering och genomförande. 

 Arbetet med att revidera checklistan åvilar presidiet. 

  Kustmiljögruppen skall vara representerad av John Bräutigam, Kennert 

Täck och Pia Prestel med back-up av Karl-Gustaf Eklund. 



 Uppdra åt sekreteraren att kontakta Assar Johansson med förfrågan om han 

har möjlighet att delta och representera Kustmiljögruppen på Bergkvara-

dagen. 

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

på fyra lottlistor med skänkta/sponsrade priser. 

 

 

 


