
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 15 maj 2014   

Plats:  Hos ledamoten Kennert Täck i dennes fritidsbostad i Ragnabo, 

                                   Bergkvara 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf  Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

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

                    som rinner ut i Kalmarsund 

 

 Sekreteraren redogör för det beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om i 

                 detta ärende från sammanträdena 2013-03-21, § 13090 resp. 2013-04-23,  

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

                  § 14041. 

 

 Liksom även till Verksamhetsplan för 2014, punkten B:03 med början på sidan 

                   9. 

 

 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 09. 

 Målsättningen är att åtminstone 10 medlemsföreningar skall ha genomfört en 

dikesinventering inom sina geografiska områden under 2014. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren redogör för aktuellt ärende och ber styrelsen föreslå årsmötet att 

under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra detta ärende på dagordningen. 

 

Av sekreterarens redogörelse framgår att två tänkta inventeringsdemonstrationer 

i skarpt läge skall genomföras efter avklarad Vårträff med medlemsföreningarna. 

Förslag på platser är Gunnarstorps Miljöförening och Kärrabo Miljöförening 

 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med vad som tidigare beslutats 2014-02-25, § 14041 samt vad som 

framgår av Verksamhetsplan för 2014, punkten B:03 med början på sidan 9. 

 

 Att föreslå årsmötet att under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra 

detta ärende på dagordningen. 

 

 I enlighet med sekreterarens förslag att två tänkta inventerings- 

demonstrationer i skarpt läge skall genomföras efter avklarad Vårträff med 

medlemsföreningarna. Förslag på platser är Gunnarstorps Miljöförening och 

Kärrabo Miljöförening 

 

 

 

 


