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Kallelse till styrelsemöte 

 

Tid: Onsdagen den 4 december 2013, direkt efter det konstituerande sammanträdet 

              med styrelsen   

Plats: Hos John Bräutigam i dennes bostad i Gunnarstorp.  

          (Vägbeskrivning medföljer kallelsen, enligt Hitta.se) 

 

§ 14007 Mötets öppnande 

- Föregående styrelseprotokoll från den 4 december 2013, §§ 13253 - 13271 

   godkänns/justeras. 

 

§ 14008 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

 

Dagordning - Beslutsärenden §§ 14009 – 14022 

 

§ 14009 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

§ 14010 Bokslut 2013, enligt styrelsebeslut 2013-12-04, § 13257. 

 

§ 14011 Uppdatering av den nya styrelsen på hemsidan under linjalrubrikerna ”Om 

  oss/styrelsen och ”Kontakta oss”, vad avser kontaktuppgifter och foton, enligt 

                      styrelsebeslut 2013-12-04, § 13260. 

 

§ 14012 Kommunicerar föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka aktivitetsgraden och 

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna! Se även styrelsebeslut  

2013-12-04, § 13261. 
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§ 14013 Verksamhetsplan för 2014 enligt beslut på föreningsstämman 2013-10-26,  

                § 1337. 

 

§ 14014 Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun enligt styrelsebeslut 

                 2013-09-04, § 13194. 

 

§ 14015 Kommunens förskolor fortsätter att fokusera på miljö och klimat. Återfinns i 

  diariet 2013-12-20. Se även styrelsebeslut 2013-10-30, § 13244. 

 

§ 14016 Havs- och Vattenforum i Göteborg 21 maj 2014. Nytt ärende. 

 

§ 14017 Bergkvara-dagen den 29 maj 2014. Nytt ärende. 

 

§ 14018 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte” som skall avhållas före maj 

                  månads utgång enligt paragraf 14 i stadgarna. Nytt ärende. 

 

§ 14019 Medborgarförslag från Leif Lindberg med titeln ”Kustfisket – en plattform för 

             tillväxt. Återfinns i diariet 2014-01-04. Nytt ärende. 

 

§ 14020 Kustmiljögruppens representant i Kalmarsundskommissionens 

  samverkansgrupp. Återfinns i diariet 2014-01-08. Nytt ärende. 

 

§ 14021 Kraftprocesser för renare vatten – Leda sig själv – Leda nätverk – Leda 

             vattenprocesser i praktiken. Återfinns i diariet 2014-01-10. Nytt ärende. 

 

§ 14022 Sammanträdesplanering för våren 2014. Nytt ärende. 

 

 

Dagordning - Informationsärenden §§ 14023 – 14028 

 

§ 14023 Den tillträdande ordförandens Nyhetsbrev för januari månad 2014, enligt 

styrelsebeslut 2013-12-04, § 13264. Nytt ärende. 

§ 14024 Ny Informationsbroschyr våren 2014 enligt styrelsebeslut 2013-09-04, § 13207. 

                     Nytt ärende. 

 

§14025 Styrelsens arbetsinriktning för kustmiljöåret 2014, som skall återfinnas på 

  hemsidans första sida som ”appell”. Till detta ärende bifogas 2013 års appell. 

                      Nytt ärende. 

 

§ 14026 Södra Kärr Samfällighetsförenings ”Ansökan om LOVA-medel”, som skall vara 

                  Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2014. Informationen från 

  Länsstyrelsen återfinns i diariet 2013-12-16. Nytt ärende. 
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§ 14027 Lördagen den 25 januari – Temadag – Hur man med enkla metoder kan rena 

vatten från fosfor? Återfinns i diariet 2013-12-12. Nytt ärende. 

§ 14028 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2013-12-04 – 2014-01-22. 

  

Dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14029 – 14031 

§ 14029 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2013-10-30 – 2013-11-27. 

  

§ 14030 Nästa styrelsemöte 

§ 14031 Mötet avslutas 

 

  

John Bräutigam 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund  

                                                                 Sekreterare 

 

 

 

 


