
 

 
 

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 

 

 

§ 14102 Vision Bergkvara. 

 

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

från sammanträdena i detta ärende 2013-09-09, § 13220 resp. 2014-03-25,  

§ 14071 resp. 2014-04-16, § 14084. 

 

Liksom även inkomna 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 daterat 2014-04-18 inkommit från Britt-

Marie Östman, Vision Bergkvara. 

 

Ovan nämnt brev från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara finns i diariet 

2014-05-05 och bifogas detta protokoll. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren föredrar för ledamöterna det brev som Kustmiljögruppens 

ordföranden John Bräutigam erhållit från Vision Bergkvara och undertecknats 

av dess ordförande Britt-Marie Östman daterat den 18 april 2018.  

Av brevet framgår att ”vi kan på intet sätt se att våra intressen skulle kollidera 

utan tvärt om, mycket av respektive verksamhet gynnar varandra”. Brevet 

avslutas med frågan ”Kan vi avvakta till efter sommaren och då ha ett personligt 

möte om förhållandet oss emellan? 

 

För att bringa klarhet i och ev. undvika det faktum, att Kustmiljögruppen 

förbisett något i hanteringen och handläggningen av detta ärende redogör 

sekreteraren för VB:s stadgar och hur pass väl dessa överensstämmer i en 

jämförelse med vad som framgår av Kustmiljögruppens stadgar vad avser 

ändamål och uppgifter.  

 

Av denna jämförelse drar ledamöterna i styrelsen följande logiska slutsatser… 

 

- Kustmiljögruppen kan inte med sina egna stadgar som grund (aktivt 

medverka och delta i) skapa attraktivare aktivitetsområden, exempelvis 

Dalskärsområdet, för kommuninnevånarna med nya målgrupper, t.ex. aktiv 

ungdom, funktionshindrade och äldre, än hur behjärtansvärda dessa uppgifter 

kan tänkas vara, 

 

- Kustmiljögruppen kan inte med sina egna stadgar som grund (stödja idéer 

och aktiviteter som uppfyller våra ledord) stödja aktiviteter, som bidrar till 

ökad inflyttning och att fler arbetstillfällen skapas, än hur behjärtansvärda 

dessa uppgifter kan tänkas vara, 

 

- Kustmiljögruppen kan inte med sina egna stadgar som grund (stödja idéer 

och aktiviteter som uppfyller våra ledord) stödja aktiviteter, som bidrar till 

ökad service för samhällets innevånare och besökande, än hur behjärtans- 

värda dessa uppgifter kan tänkas vara, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Inkomna-handlingar-Vision-Bergkvara.pdf


- Kustmiljögruppen kan inte med sina egna stadgar som grund bidra till att 

stärka turistnäringen, än hur behjärtansvärda dessa uppgifter kan tänkas vara. 

 

- Det enda ändamål enligt VB:s stadgar, som Kustmiljögruppen har 

stadgeenlig kompetens för och som framgår av § 2, fjärde punktmarkeringen 

är att ”bidra till och förbättra den känsliga kustmiljön i södra Kalmarsund”. 

Det är i detta uteslutande ändamål som Kustmiljögruppen som 

paraplyorganisation för sina medlemsföreningar har sin kompetens, sitt 

intresse och sina värderingar.  

 

För att tydliggöra skillnaderna i ändamål och uppgifter mellan våra 

paraplyorganisationer, så inbjöds Kustmiljögruppen för något år sedan till en 

gemensam städdag på, i och runt Dalsärskärsområdet, vilket vi även vid detta 

tillfälle fick stadgeenligt naturligtvis säga nej till, än hur behjärtansvärt denna 

uppgift var för VB. 

 

Ett medlemskap grundat på uppenbara stadgeenliga fel skulle mycket snart 

generera svårigheter för våra paraplyorganisationer, varvid § 6 i VB:s stadgar 

skulle med automatik utlösas, vilket skulle generera en goodwillförlust för 

Kustmiljögruppen, som vi inte anser oss ha råd med. 

 

Vi inom styrelsen för Kustmiljögruppen anser bestämt, att det är fullständigt 

klart av vad som ovan sagts, att det råder uppenbara skillnader i våra 

verksamheter och ändamålsparagrafer och föreningsuppgifter, som inte är 

kompatibla baserat på vad som framgår av respektive förenings stadgar. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka nej till medlemskap i Vision Bergkvara. 

 

 Det inte finns anledning till ”att ha ett personligt möte om förhållandet oss 

emellan”. 

 

 Sekretariatet skall delge VB detta beslut via mail. 

 

 

 


