
 
 

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 

 

§ 14071 Vision Bergkvara bildar ideell förening – Nytt ärende 

Under överläggningen med styrelsen den 25 mars 2014 framkommer följande. 

Se även tidigare tagna beslut om Vision Bergkvara 2013-09-04, § 13220 samt 

inkomna handlingar i diariet 2014-02-26 resp. 2014-03-15 samt 2014-03-15.  

 

Sekretariatet tillskriver via mail 2014-03-15, som finns i diariet med samma 

datum Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara följande… 

”Jag hade förmånen, att i en annan förening träffa Britt-Marie Östman, som 

för mig berättade att Kustmiljögruppen inte var representerad vid det 

stormöte som Vision Bergkvara hade onsdagen den 5 mars 2014”. 

  

”Utifrån mitt ansvarsområde inom Kustmiljögruppen, vill jag bara påminna att 

sekretariatet har expedierat styrelsens beslutsparagraf 14021 från styrelsens 

sammanträde onsdagen den 22 januari 2014 och som anger vilka personer som 

skall representera Kustmiljögruppen i Vision Bergkvara”. 

  

Styrelsens beslutsparagraf 14021 bifogas detta mail. 

  



”För att förhindra att motsvarande misstag sker i en framtid, så ber jag Dig 

ha godheten, att även skicka en inbjudan till John Bräutigam på mail 

j.brautigam@telia.com, som är Rune Franséns ersättare i Vision Bergkvara.”  

Svar inkommer från Rune Fransén, adjungerad ledamot i Kustmiljögruppens 

styrelse tillika Kustmiljögruppens representant i Vision Bergkvara, som 

återfinns i diariet den 15 mars 2014. 

Frida Portin, sekreterare i Vision Bergkvara översänder samma kväll den 15 

mars 2014, som även finns i diariet med samma datum… 

# Minnesanteckningar från Vision Bergkvaras stormöte 2014-03-05 (PDF) 

samt  

# Arbetsgrupp Playans Powerpointpresentation 

där det av närvaroförteckningen klart framgår, att Kustmiljögruppen inte var 

representerad vid stormötet den 5 mars 2014, då ärendet om att Vision 

Bergkvara skulle bilda en ideell förening. 

Ordföranden John Bräutigam meddelar i mail… 

 2014-03-13 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen 

som meddelar att någon kallelse till Vision Bergkvaras stormöte den 5 mars 

2014 inte har sänts ut till honom personligen. 

Kustmiljögruppens styrelse har vid sitt sammanträde den 4 september 2013 

tidigare behandlat Vision Bergkvara, då mot ett samrådsärende om att bilda en 

ekonomisk förening.  

 

Av beslutet framgår att styrelsen ger ordföranden Rune Fransén i uppdrag att vid 

stormötet med VB den 1 oktober 2013 redogöra för Kustmiljögruppens 

ställningstagande, vilket i korthet innebär att Kustmiljögruppen inte för 

närvarande har mandat av sina medlemsföreningar, att gå in som fullvärdig 

medlem i den ekonomiska föreningen. 

 

Styrelsen diskuterar ärendet ingående och kommer fram till att det inte finns 

möjlighet, att med nuvarande stadgar som underlag och grund ansöka om 

medlemskap i Vision Bergkvara – ideell förening.  

 

Torsås Kustmiljögrupp är enligt sina stadgar och som framgår av paragraferna 

02 – föreningens ändamål och 03 – föreningens uppgifter ”en 

samordningsorganisation för de ideella medlems- och kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun som stöder arbetet med att förbättra kustmiljön i Kalmarsund i 

synnerhet och i Östersjön i allmänhet och som antagits som medlemmar i 

Kustmiljögruppen. Att ansöka om medlemskap i Vision Bergkvara skulle vara 

ett reciprokt förhållande och agerande gentemot vad som framgår av stadgarna. 

mailto:j.brautigam@telia.com
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-05-Vision-Bergkvara-minnesanteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/2014-03-05-Vision-Bergkvara-PP-f+%C3%82rslag-p+%C3%91-Dalsk+%C3%B1rsplayan.ppt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/03/Vision-Bergkvara-deltagande-i-storm%C3%B6te.pdf


 

Vision Bergkvara är däremot varmt och hjärtligt välkomna att ansöka om 

medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp, en ansökan som omgående skulle 

beviljas.  

 

I och med att Kustmiljögruppen inte var representerad vid stormötet den 5 

mars 2014, så berövades föreningen också sina möjligheter att framföra sina 

möjligheter, synpunkter och tankar, att inte ingå som medlemsförening i den 

ideella föreningen Vision Bergkvara. 

 

Styrelsen beslutar med acklamation att 

 Inte ansöka om medlemskap i Vision Bergkvara i enlighet med de 

argument, som framgår av beslutsärendet ovan. 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 Om möjligt få en observatörstatus i de beslutande organ och arbetsgrupper i 

Vision Bergkvara som berör arbetet med att förbättra kustmiljön i Torsås 

kommun. 

 

 


