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Kallelse till styrelsemöte 

 

Tid: Torsdagen den 15 maj 2014, klockan 18.00.   

Plats: Hos Kennert Täck i dennes fritidsbostad i Ragnabo.  

          (Vägbeskrivning medföljer kallelsen) 

 

§ 14097 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde den 16 april 2014, §§ 14078 - 14096 

   godkänns/justeras. 

 

 

§ 14098 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendena… 

  

  

  

 

 

 

Förslag till Dagordning - Beslutsärenden §§ 14099– 14108 

 

§ 14099 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-04-16, § 14080. 

 

 Se även inkommen handling i diariet 2014-04-21. 
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§ 14100 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka aktivitetsgraden och  

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna! 

  

Se tidigare beslut i detta ärende 2013-12-04, § 13261 resp.2014-01-22, § 14012 

resp. 2014-02-25, § 14039 resp. 2014-04-16, § 14082. 

 

Se även handlingar i diariet 2014-04-25 resp. 2014-05-07. 

 

Återstående föreningar att ha ”mingelkvällar för” enligt § 14082 är … 

 

Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Kärrabo Kustvårdsförening, 

Järnsida Stugägareförening, Ev. ny medlemsförening i Påbonäs, vilket beräknas 

genomföras onsdagen den 7 maj 2014 hos Kennert Täck. 

 

 

§ 14101 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte” som skall avhållas före maj 

månads utgång enligt paragraf 14 i stadgarna.  

                 

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14018 resp. 2014-02-25, § 14044 

resp. 2014-03-25, § 14067 resp.2014-04-16, § 14083. 

 

Se även handlingar i diariet 2014-03-17 resp. 2 ärenden inkomna 2014-03-26 

resp. 2014-03-29 resp. 2014-03-30 resp. 4 ärenden inkomna 2014-04-01 resp.  

2014-04-02 resp. 2014-04-04 resp. 5 ärenden inkomna 2014-04-07 resp.  

2 ärenden inkomna 2014-04-08 resp. 2014-04-23 resp.2014-04-24 resp. 2 

ärenden inkomna 2014-05-02 resp. 2014-05-04 resp. 2014-05-06. 

 

Se även bifogade handlingar till kallelsen, som är uppdaterade efter styrelsens 

sammanträden den 16 april 2014. 

 

 Temat för Vårträffen uttryckt i en matrisbild med rubriken Vattenvårdsplan 

2014-2018 – ett gott liv i en livskraftig kommun. 

 Förslag till detaljerat program med hålltider, föreläsare mm. 

 Checklista med uppgifter som hitintills är OK.   

 

Alla uppdateringar, förändringar, justeringar och kompletteringar sker via 

hemsidan på länken http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-

landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-

miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/  

                     

 

http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
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§ 14102 Vision Bergkvara. 

 

Se tidigare taget beslut i detta ärende 2013-09-09, § 13220 resp. 2014-03-25,  

§ 14071 resp. 2014-04-16, § 14084. 

 

Se även handlingar i diariet 2014-02-26 resp. 2014-03-13 resp. 2014-03-15 resp. 

2014-03-15 resp. 2014-03-28 resp. 2014-04-03 resp. 2014-04-09 resp.  

2014-05-02 resp. 2014-05-05. 

 

I protokollet från den 16 april 2014, § 14084 har styrelsen fattat följande beslut 

om att… 

 Avvakta reaktionerna på det brev daterat den 6 april 2014 som 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam tillsänt styrelsen för Vision 

Bergkvara. 

 Bordlägga detta ärende i avvaktan på ev. reaktioner från VB:s styrelse. 

 

I diariet 2014-05-02 återfinns följande handling som berör Vision Bergkvara 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

som bland annat meddelar att brev inkommit från Britt-Marie Östman, Vision 

Bergkvara. 

Ovannämnt brev från Britt-Marie Östman finns i diariet 2014-05-05 och bifogas 

denna kallelse. 

 

 

§ 14103 Namnskyltar till styrelsens samtliga ledamöter. 

 

 Se tidigare taget beslut i detta ärende 2014-04-16, § 14092, vilket innebär att 

 

 Pia får i uppdrag att till styrelsemötet den 15 maj 2014 komma med ett 

genomarbetat kostnadsförslag för inköp av namnbrickor. 

 

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-04-22 resp. 2014-05-02 resp.  

2014-05-05 resp. 2014-05-06 resp. 2014-05-08. 

 

  

§ 14104 Inventering och kartläggning av diken utmed kuststräckan i Torsås kommun och  

                    som rinner ut i Kalmarsund 

 

 Se tidigare taget beslut i detta ärende 2013-03-21, § 13090 resp. 2013-04-23,  

              § 13129 resp. 2013-09-04, § 13194 resp. 2014-01-22, § 14014 resp. 2014-02-25,  

                  § 14041. 

 

 Se även Verksamhetsplan för 2014, punkten B:03 med början på sidan 9. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Inkomna-handlingar-Vision-Bergkvara.pdf
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 I protokollet från den 25 februari 2014, § 14041 har styrelsen fattat följande 

  beslut… 

  

 Att sekretariatet vid två tillfällen under våren/försommaren 2014 skall ta 

initiativ till att inbjuda i skarpt läge till en dikesinventering i två 

medlemsföreningar för att uppmuntra de olika kontaktpersonerna, som 

behöver stöd i sitt arbete.  

 Vid dessa två tillfällen är alla kontaktpersoner välkomna, för att sedan på 

hemmaplan göra sin egen hemläxa för att bidra med kunskap till hur det 

verkligen ser ut ur miljösynpunkt beträffande läckaget av närsalter ut till 

Kalmarsund. 

 Sekretariatet skall kontakta Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att 

åtminstone vid ett tillfälle få henne att medverka. 

 Hur kartläggningen skall gå till framgår och presenteras i utkastet till 

”Verksamhetsplan 2014” med början på sidan 11. 

 Målsättningen är att åtminstone 10 medlemsföreningar skall ha genomfört en 

dikesinventering inom sina geografiska områden under 2014. 

 

 

§ 14105 Vasslåtter 2014 

 

 I Verksamhetsplanen för 2014 står det att läsa under punkten B:02 med början 

           på sidan 8. 

 

Kustmiljögruppens styrelse har utvärderat ”vasslåttern” för 2013 vid sitt 

                sammanträde den 4 september 2013, § 13193 varvid det framkommer följande 

  information, som är av värde inför 2014 års planering av ”vasslåtter”.  

                                                                                                           

 Ordföranden meddelar att Kärrabo miljöförening har på egen hand hos 

Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för de miljöåtgärder 

som nu har genomförts i samband med vasslåttern.                                                                                                               

 Sekreteraren meddelar att medlemsföreningarna under vasslåtterperioden 

2013 har kunnat hålla sig kontinuerligt uppdaterade via hemsidan var Assar J 

befinner sig enligt turordningslistan. Skulle det uppstå några problem av 

vilket slag det vara må, så meddelar Assar J detta till sekretariatet som under 

”senaste nytt” uppdaterar turordningslistan. 

 Ordföranden meddelar att till kommande års planering av turordningslistan 

för vasslåtter så skall särskild hänsyn tas till om fågelhäckningen är försenad 

till följd av exempelvis väderförhållanden.  
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Se två artiklar i Östran 2013-07-27 respektive 2014-05-07 genom att klicka på 

de två blå länkarna nedan http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg respektive 

 

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

content/uploads/2014/05/Ostran20140507.jpg  

 

 

§ 14106 Kustmiljögruppens Påsklotteri 2014 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde den 16 april 2014, § 14090 beslutat om, att  

genomföra ett Påsklotteri omfattande 2 lottlistor med 100 lotter vardera á 5 

kronor/styck med i huvudsak skänkta/sponsrade priser. En sådan aktivitet skulle 

tillföra kassan 1 000 kronor. Påsklotteriet börjar på skärtorsdagen den 17 maj 

2014 med sista försäljningsdag måndagen den 5 maj 2014 med dragning under 

vecka 19.  

Presidiet genomför dragning torsdagen den 8 maj 2014, varvid följande vinnare 

erhåller… 

 

1:a pris – hink med specerier – på lott nr 1371, Anitha Casadei, Karlskrona 

2:a pris – blomstercheck på 100 kronor – på lott nr 1531, Lull Pettersson, Nybro 

3:e pris – 1 kg bryggmalet kaffe – på lott nr 1319, Roland Blomqvist, Bergkvara 

4:e pris – Kustmiljönål/pins – på lott nr 1533, Lena Gustafsson, Torsås 

 

Se 2 inkomna handlingar i diariet 2014-05-08. 

 

 

§ 14107 Avtackning av ledamöter som lämnade styrelsen i samband med årsskiftet 

           2013/2014 

 

 Vid styrelsens överläggning den 4 september 2013, § 13200 framkommer att 

  ordföranden Rune Fransén har för avsikt att lämna styrelsen för 

  Kustmiljögruppen vid årsskiftet 2013/2014 detsamma gäller för de två ersättarna 

  Solbrith Hellman och Göran Wahlström.  

 

 Vidare framkommer att Rune Fransén, Solbrith Hellman och Göran Wahlström 

               undanber sig minnesgåvor för den tid som de tjänstgjort. 

 

 

§ 14108 Uppvaktning av den adjungerade styrelseledamoten i Kustmiljögruppen Rune 

Fransén 

 

 Rune Fransén fyller 70 år söndagen den 8 juni 2014. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/Ostran20140507.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/Ostran20140507.jpg
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§ 14108 Hur hanterar vi medlemskap, där miljöintresserade personer inte vill bilda 

                      kustmiljöförening? 

 

 Frågan uppkommer med anledning av att det finns kust- och miljöintresserade 

                  personer i kustområdet Påbonäs inom Torsås kommun, som deltar vid mingel- 

     onsdagen den 7 maj 2014 hos Kennert Täck. 

 

 Ur stadgarna i § 05 medlemskap står följande att läsa… 

 

Medlem i Kustmiljögruppen är den ideella Medlems-/Kustmiljöförening i Torsås 

kommun som vill verka för Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter samt 

förbinder sig att följa Kustmiljögruppens stadgar. Medlemskap i 

Kustmiljögruppen gäller från den tidpunkt, då styrelsen fattat beslut om att 

godkänna inkommen ansökan om medlemskap.  

Ansökan skall vara skriftlig. Medlems-/Kustmiljöföreningarna representeras 

genom sina styrelser. 

 

 

Förslag till Dagordning - Informationsärenden § 14109 

 

 

§ 14109 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-04-17 – 2014-05-15.  

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

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

  

Förslag till Dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14110 - 14112 

 

§ 14110 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-04-17 – 2014-05-15.  

 

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

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

 

 

§ 14111 Nästa styrelsemöte 

 Äger rum torsdagen den 28 augusti 2014 hos John Bräutigam i dennes bostad i 

  Båtastan enligt beslut i styrelsen 2014-04-16, § 14087. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
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§ 14112 Mötet avslutas 

 

  

John Bräutigam 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund  

                                                                 Sekreterare 

 


