
 
 

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 

 

 

§ 14100 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

inrätta en samrådsgrupp” vars mål är att öka aktivitetsgraden och 

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna 

  

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om 

från sammanträdena i detta ärende 2013-12-04, § 13261 resp. 2014-01-22,  

§ 14012 resp. 2014-02-25, § 14039 resp. 2014-04-16, § 14082. 

 

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

 

Målbilden för ett framgångsrikt resultat i detta angelägna, men ändock ganska 

komplicerade beslutsärende taget av Föreningsstämman i oktober 2013, § 1338, 

är att styrelsens ledamöter får och uppnår en seriös, saklig och konstruktiv dialog 

mellan medlemsföreningarnas kontaktpersoner.  

 

Styrelsen har därför valt att under vårvintern och våren 2014 samla vid fyra 

tillfällen medlemsföreningarnas kontraktpersoner till informella 

”mingelkvällar”, som genomförts… 

 



 

2014-02-13 hos Karl-Gustaf Eklund,  

2014-04-01 hos Pia Prestel,  

2014-04-09 hos John Bräutigam, 

2014-05-07 hos Kennert Täck. 

 

 

Vid överläggning den16 april 2014 med styrelsen framkom följande. 

 

Medlemsföreningar som det återstår att ta kontakt och genomföra en 

”mingelkväll med är, enligt Kennert Täcks tidigare erbjudande är … 

 

 Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Djursviks Stugförening och 

Kärrabo Kustvårdsförening samt Järnsida Stugägareförening. 

  

Styrelsen beslutar vid detta sammanträde bland annat att 

 

 I enlighet med Kennert Täcks erbjudande om, att vara värd för en avslutande 

runda ”mingelkvällar” så skall en sådan genomföras onsdagen den 7 maj 

2014 hos Kennert Täck med deltagande av representanter från Torsås 

Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Djursviks Stugförening , Kärrabo 

Kustvårdsförening och Järnsida Stugägareförening samt ev. ny 

medlemsförening i Påbonäs. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att styrelsen vid fyra tillfällen inbjudit till 

”mingelkvällar” med medlemsföreningarnas kontaktpersoner. Trots detta 

återstår fortfarande fem föreningar enligt nedan, som styrelsen trots upprepade 

och tappra försök fortfarande inte etablerat kontakt med, nämligen… 

 Djursviks Stugförening 

 Djursviks hamnförening 

 Torsås Naturskyddsförening 

 Yrkesfiskarna 

 Järnsida Stugägareförening 

Ordföranden redogör för sin syn och bestämda uppfattning, att även om styrel- 

sen valt en annan väg än vad föreningsstämmans detaljerade instruktioner och 

beslut innebar, så har de genomförda ”mingelkvällarna” onekligen lett fram till 

att styrelsen och de kontaktpersoner som deltagit från medlemsföreningarna fört 



varandra närmare i ett öppet, konstruktivt och givande klimat. Styrelsen har en- 

ligt ordföranden faktiskt gjort avsevärt mer än vad föreningsstämman beslutade 

om, genom att öppna upp ledamöternas hem och generöst bjudit medlemsför- 

eningarnas kontaktpersoner på hemlagad mat med det goda samtalet som bas”. 

 

Beklagligt och tråkigt nog kan styrelsens ledamöter konstatera, att det trots 

dessa målmedvetna insatser inte räckte ända fram till att engagera fem av de 

sjutton medlemsföreningarna. 

Vid mingelkvällen den 9 april 2014 framkommer information om hur egentligen 

föreningsförhållandena ser ut för Djursviks hamnförening, då det kommit 

ordföranden till del, att föreningen tydligen inte längre har några medlemmar, ej 

heller haft några årsmöten under ett antal år. Skulle denna information visa sig 

vara korrekt åligger det styrelsen för Kustmiljögruppen enligt föreningens 

stadgar § 20, att vidta de åtgärder som där framkommer, stadgas. 

Roland Blomqvist gör även en exposé av de tidigare tankegångar som funnits 

under verksamhetsåret 2011med bland annat inrättandet av AG-grupper 

(ArbetsGrupper). Sammanfattningsvis kan styrelsen mycket enkelt bara 

konstatera, att organisatoriska tankar, ruter och boxar kan aldrig lösa problem, 

om det i grunden inte finns några inre och djupare drivkrafter för föreningens 

verksamhet, ändamål och uppgifter. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt ordföranden att undersöka hur de egentliga föreningsrättsliga 

förhållandena är och ser ut för medlemsföreningen Djursviks hamnförening 

och återkomma till styrelsen, när sådan adekvat information föreligger för 

ställningstagande och ev. åtgärder. 

 Själv förbehålla sig rätten att systematiskt och målmedvetet arbeta med 

informationen till och de fördjupade kontakterna med medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, utan detaljinstruktioner från årsmöte/föreningsstämma. 

 Uppdraget som erhölls av föreningsstämman 2013-10-26, § 1338 måste mot 

bakgrund av vad som ovan anförts vara avslutat. 

 

 


