
 
 

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 

 

 

§ 14018 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte”. 

 

Sekreteraren redogör för planering, genomförande och utvärdering av 

  Vårträffen med medlemsföreningarna den 15 juni 2013, som ligger som 

  plattform och grund inför ”Vårträffen 2014”. 

  

I protokollet från den 21 mars 2013, § 13092 står det att läsa… 

 

Reviderade stadgar, antagna av årsmötet den 16 juni 2012 reglerar föreningens 

verksamhet och i paragraf 02 framgår… 

 

02. Verksamheten i Torsås Kustmiljögrupp skall omfatta; 

- att samordna och göra prioriteringar bland planerade kustmiljöinsatser. 

- att vid behov medverka vid medlemsföreningarnas kontakter med 

        myndigheter, institutioner och organisationer vad avser deras insatser för 

        kustmiljön. 

- att vid behov stödja medlemsföreningarnas sökande efter sponsorer. 

- att representera och medverka i Vattenrådet. 



- att efter inbjudan medverka vid anordnandet av konferenser, symposier och 

        utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå. 

- att arrangera en Vår- och Höstträff för medlemsföreningarna. 

- att arrangera och medverka vid utbildningstillfällen för 

        medlemsföreningarna. 

- att utbilda miljöambassadörer för kustmiljön. 

- att bedriva en verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och 

      uppgifter. 

Av sjätte att-satsen ovan så skall styrelsen arrangera en vår- och höstträff med 

  medlemsföreningarna i och om ett intressant tema som berör kustmiljön i 

  Östersjön i allmänhet och i Kalmarsund i synnerhet. 

 

På hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/Minnesanteckningar finns det 

under adressen http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/ mycket 

intressant information att läsa och ta del av från ”Höstträffen 2012”. 

 

Från minnesanteckningarna går att läsa… 

 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare i Torsås Kustmiljögrupp, redovisar 

medlemsföreningarnas önskemål om program för ”Vårträffen 2013” 

 

”Vårträffen 2013” är preliminärt inplanerad till söndagen den 26 maj 2013. 

 

Efter diskussion lämnas förslaget, kalkning av dike i ett lämpligt vattendrag 

 inom Torsås kommun. 

 

Det finns två mycket intressanta ärenden i diariet som berör detta förslag, 

nämligen… 

 

2013-01-11  Centralt utskick av inbjudan till exkursion vid Kroka -  
                      vecka 03, 2013 via mail (PDF) till medlemsföreningarnas 
                      kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, 
                      myndigheter, organisationer och politik som står på 
                      Kustmiljögruppens externa mailinglista. 
                      Protokoll 2013-02-26, § 13055. 
 
 2013-01-11 Ordförandens mail (PDF) till Rune Alexandersson, Kärrabo 

                                        Kustvårdsförening angående en relativt ny teknik, för att på ett 

                                        enkelt sätt hindra fosfor från att komma ut i kustvattnet. 

                                        Protokoll 2013-01-15, § 13028 resp.13029. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-exkursion-vid-Kroka-vecka-03-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Dike-som-mynnar-ut-i-K%C3%A4rraboviken-fosforf%C3%A4lla-med-hj%C3%A4lp-av-kalk.pdf


Det är viktigt, att redan nu bestämma datum, tema och ev. föreläsare samt ett 

ungefärligt program som kan distribueras ut till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner i Nyhetsbrevet för april.  

 

I programmet bör det återfinnas information om den förestående kampanjen om 

att använda miljöbränsle för två-takts-motorer, medlemsföreningarnas 

medverkan för att kartlägga de diken i Torsås kommun som mynnar ut i 

Kalmarsund mm. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Temat för ”Vårträffen 2013” skall vara ”Många bäckar små”. Temat är 

delvis hämtat som inspiration till beslutsparagraf 13090 i detta protokoll, 

men även ett resultat av Kustmiljögruppens presentation vid Havs- och 

vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg – Vattenturnén 2013. 

 ”Vårträffen 2013” skall gå av stapeln söndagen den 26 maj 2013. 

 ”Vårträffen 2013” skall äga rum i Båtklubbens klubbstuga i Bergkvara 

hamn. 

 Några exkursioner som det tidigare har funderats kring inte skall ske i 

samband med ”Vårträffen 2013”. 

 Bereda Leif Lindberg tillfälle att berätta om den konferens som han deltog i 

under februari månad 2013 i Åhus om yrkesfiskets situation i 

Kalmarsund/Östersjön. 

 

Vid överläggning den 23 april 2013, § 13131 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. 

 

Av första sidan i detta protokoll framgår det att sittande ordförande Rune 

Fransén lämnar styrelsemötet av personliga skäl och lämnar över 

ordförandeklubban till Roland Blomqvist.  

Göran Wahlström inträder fr.o.m. denna paragraf som tjänstgörande ersättare.  

Sekreteraren påminner ledamöterna om, att ”Vårträffen/Årsmötet/ 

Föreningsstämman är slutligen fastställd att gå av stapeln lördagen den 15 juni 

2013. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar checklistan för genomförandet av 

  ”Vårträffen 2013”. Checklistan skall kompletteras, modifieras och justeras 

  enligt följande… 

 



… vid sponsorer skall Dalskärs Sjökrog läggas till. 

 … vid förtäring skall det specificeras kaffe, te, smör, fralla, ost, marmelad, 

       mjölk, frukt, citrondricka. 

… under lotteriansvarig skall det läggas till en lotteriring med 100 lotter á 5 

                           kronor. 

… första priset skall vara glaskonst av Målerås Glasbruk och föreställa en 

       gnagare, andra pris elartikel från GePe:s samt tredje pris en kustmiljönål. 

                 … gåva till föreläsare två blombuketter á 100 kronor, vilket ombesörjs av 

      Göran W. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar inbjudan och detaljerat program med 

  hålltider för genomförandet av ”Vårträffen 2013”.  

 

Kompletteringar, modifieringar och justeringar skall göras enligt följande… 

 

… 10.20 – 10.40 skall det vara fikapaus med kaffe/te och fralla. 

                  Lotteriförsäljning. 

… 10.40    Tankar kring ålfisket mm., Leif Lindberg. 

… 11.00    Kustmiljöföreningarnas aktuella projekt, planer och frågor. 

… 11.20    Kustmiljögruppens aktuella projekt med ”kick off” kampanj för att 

                  använda alkylatbensin i båtmotorer samt punkten om slamsugning 

                  utmed kusten. 

… 11.50     Vi tar en bensträckare. Frukt och dricka samt lotteridragning. 

… 12.00     Därefter är programmet enligt tidigare utsänt program. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till checklista till ”Vårträffen 2013” 

med de kompletteringar, justeringar och rättelser som har framkommit vid 

dagens överläggning. 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till Inbjudan jämte detaljerat program 

till ”Vårträffen 2013” med beaktande av de kompletteringar, justeringar 

och rättelser som har framkommit vid dagens överläggning. 

 Inbjudan skall sändas ut till medlemsföreningarnas samtliga 

kontaktpersoner samt till de personer som finns i den vänstra spalten på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

 Presiditet och sekretariatet äger rätt, att om så krävs kontinuerligt 

översända färdigställd information och material till ledamöterna som berör 

årsmötet/föreningsstämman intill det extra insatta styrelsemötet den 15 maj 

2013.  

 

Sådant material är bl.a.  

Kallelse till årsmöte.  

Dagordning för årsmötet.  



Årsredovisning 2012. 

Förslag till reviderade stadgar. 

Förlag till verksamhetsplan 201306–201312. 

 

 

Vid överläggningen den 15 maj 2013, 13151 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 följande handlingar 

 Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2013”. 

 Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2013” på temat ”Många bäckar 

små – Åtgärder med ideella krafter”. 

 Detaljerat program med hålltider. 

Ovannämnda underlag återfinns på hemsidan. Klicka på den blå länken nedan 

för att ta del av underlaget. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-

sma/ 

I och med att sekreteraren muntligt gått igenom punkterna ovan och fått 

klartecken av ledamöterna, att alla nu är väl införstådda med sina 

arbetsuppgifter, är ordföranden förvissad om att allt kommer att ”löpa till allas 

belåtenhet på Vårträffen 2013 ”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för informationen och presentationen av de handlingar 

som föredragits och ser med stor tillförsikt fram emot ”Vårträffen 2013” med 

medlemsföreningarna på temat ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella 

krafter”. 

 

 

Vid överläggningen den 4 september 2013, § 13191 med styrelsen framkommer 

följande tankar, då det gäller utvärdering och uppföljning. 

 

En av flera målsättningar med de gemensamma träffarna med medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner är att de skall få information om och erhålla 

aktuella kunskaper i miljöfrågor om Östersjön som lokalt berör vår kommun, 

regionen eller nationen. Lika viktigt upplever vi från styrelsens sida att det skall 

finnas utrymme för kontakter, dialog och ”det goda samtalet” mellan 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/


kontaktpersonerna om vad som händer lokalt hemma i deras föreningar. Goda 

idéer i en medlemsförening kan ju som bekant användas i en annan. 

 

På programpunkterna fanns medverkan av Leif Lindberg, som höll ett intressant 

föredrag om ”Tankar kring ålfisket” efter en konferens i Åhus vintern 2013. 

Pernilla Landin berättade om hur vi gemensamt under rubriken ”Många bäckar 

små – Åtgärder med ideella krafter ” kan samverka kring inventeringen av alla 

de diken/små bäckar som rinner ut i Kalmarsund från respektive förenings 

lokala geografiska område. Inventeringsarbetet förutsätter att kontaktpersonerna, 

som skall genomföra inventeringen har kunskap om hur detta arbete praktiskt 

skall gå till. Tyvärr är det förnärvarande så, att denna kunskap saknas ute i 

medlemsföreningarna 

 

Mot bakgrund av vad som sagts ovan upplever styrelsen det som näst intill 

besvärande, att så få representanter från medlemsföreningarna var närvarande 

vid och hörsammat styrelsens inbjudan till ”Vårträffen 2013”. 

Även om det kan finnas naturliga förklaringar som att vädret var fint, att 

Vårträffen kom relativt sent på vårsäsongen, att kontaktpersonerna ständigt hålls 

uppdaterade via hemsidan om vad som händer, så finns det all anledning från 

styrelsens sida, att på alla sätt försöka på nytt väcka det lokala miljöintresset och 

engagemanget hos medlemsföreningarna. 

 

Roland Blomqvist föreslår därför att styrelsen skall ta initiativ till en träff med 

några slumpvis utvalda kontaktpersoner från medlemsföreningarna, som även 

kan bilda en arbetsgrupp, för att höra deras uppfattning om och inhämta deras 

synpunkter på hur det som idag görs kan göras bättre. 

 

Ordföranden konstaterar att det snart ligger en ny träff framför oss i slutet av 

oktober ”Höstträffen 2013”, som måste bli betydligt mer välbesökt.  

 

För att detta skall bli möjligt måste personliga kontakter tas, då det 

erfarenhetsmässigt nu visar sig inte räcka med inbjudningar via mail. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Inför ”Höstträffen 2013” skall det särskilt beaktas i planeringen vad som 

framkommit i utvärderingen av ”Vårträffen 2013”. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

  tankar. 



 

 Många intressanta tankar och idéer kommer upp om engagerande teman för 

  ”Vårträffen” med medlemsföreningarna för att motivera och skapa intresse kring 

  det ideella arbete som medlemsföreningarna bedriver inom sina geografiska 

  kustområden i Torsås kommun. Ordföranden önskar se en profilinsats utifrån ett 

  holistiskt miljötema, när planeringen inför Vårträffen 2014 nu på allvar 

  sätter igång och kommer upp på nästa styrelsesammanträde i februari. 

 

 Ordföranden erbjuder sig att till nästa styrelsemöte i februari komma med 

  förslag till styrelsen på olika och intresseväckande teman med målsättningen att 

  även Vattenrådet kan vara en aktiv medaktör. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Vårträffen/årsmötet med medlemsföreningarna kommer att ske lördagen den 

24 maj 2014. 

 Ordföranden till nästa styrelsemöte den 25 februari 2014 skall presentera för 

styrelsen olika och intresseväckande teman för ”Vårträffen 2014”. 

 Ordföranden skall även kontakta Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

om intresse finns både till medfinansiering och till aktiv medverkan i ett 

intressant miljötema på ”Vårträffen”. 

 Första försäljningsdagen på Kustmiljögruppens vårlotteri skall ske på 

”Vårträffen”. 

 

 

 


