
 
 

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 

 

 

§ 14103         Namnskyltar till styrelsens samtliga ledamöter. 

 

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

detta ärende från sammanträdet 2014-04-16, § 14092, vilket innebär att… 

 

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

ett genomarbetat kostnadsförslag för inköp av namnbrickor. 

 

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

2014-05-05 resp. 2014-05-06 resp. 2014-05-08 resp. 2014-05-12 resp.  

2014-05-14. 

 

2014-05-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Daniel Lundqvist, Profilar AB på 

offerförfrågan ställd av Pia Prestel ledamot av Kustmiljögruppens styrelse 

som avser inköp av namnbrickor som i korthet innebär för de tre 

alternativen… 

 

# 15 stycken namnbrickor Window silver, med logga i fyrfärgstryck och 

texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt  

5 575 kronor, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Svar-pa-offertforfragan-namnbricka.pdf


# 15 stycken namnbrickor Window silver, utan logga och texten Torsås 

Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 2 856 kronor. 

 

# 15 stycken namnbrickor Window silver, utan logga och utan texten 

Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 1 950 

kronor. 

 

Utöver dessa tre externa förslag finns ett fjärde internt förslag som presenteras 

av Pia Prestel enligt förevisad modell - Impega®  pin name badge, som 

möjliggör både plats för logga i flerfärg och texten Torsås Kustmiljögrupp i 

svart tryck, totalt inklusive moms 150 kronor för 50 namnbrickor. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Pia framför förutom fördelarna med pris och flexibilitet att den framtagna 

namnbrickan från Profilar AB är för tung, varför det kommer att bli svårt att 

bära densamma på en skjorta/blus. Namnbrickan förutsättar och upplevs därför 

bäst att bäras på kavaj. 

 

Kennert Täck återkopplar till och redogör även för de kontakter som han har 

  haft med ett företag i Orrefors, som producerar företagsbrodyr på T-tröjor och 

  Collegetröjor. En ungefärlig kostnad för framtagning av och tillverkning av 144 

  stycken brodyrloggor (vilket en beställning förutsätter) ger en sammanlagd 

  kostnad av 12 060 kronor inklusive moms (144 stycken x 67 kronor/styck x 

  1.25). Till detta kommer T-tröjor eller motsvarande plagg av hög kvalité, vilket 

  krävs för att den broderade loggan skall kunna sys snyggt på valt plagg. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Via Torsås kommun inköpa 50 stycken namnbrickor enligt av Pia Prestel 

förevisad modell - Impega® pin name badge, som möjliggör både plats för 

logga i flerfärg och texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, till en total 

kostnad inklusive moms på 150 kronor. 

 

 Uppdra åt Pia Prestel att via mail meddela Daniel Lundqvist, Profilar AB 

styrelsens beslut. 

 


