
 
 

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 

 

 

 

 

§ 14109 Hur hanterar vi medlemskap, där miljöintresserade personer inte formellt vill 

                      bilda kustmiljöförening? 

 

 Frågan uppkommer med anledning av, att det finns kust- och miljöintresserade 

                  personer boende i kustområdet Påbonäs inom Torsås kommun, som deltar vid 

  mingelonsdagen den 7 maj 2014 hos Kennert Täck.  

 

De berättar att de inte direkt vill bilda en formell medlemsförening med styrelse, 

  stadgar mm, som Kustmiljögruppens stadgar föreskriver. 

 

 Ur stadgarna i § 05 medlemskap står följande att läsa… 

 

Medlem i Kustmiljögruppen är den ideella Medlems-/Kustmiljöförening i Torsås 

kommun som vill verka för Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter samt 

förbinder sig att följa Kustmiljögruppens stadgar. Medlemskap i 

Kustmiljögruppen gäller från den tidpunkt, då styrelsen fattat beslut om att 

godkänna inkommen ansökan om medlemskap. Ansökan skall vara skriftlig. 

Medlems-/Kustmiljöföreningarna representeras genom sina styrelser. 

 



Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden redogör för de samtal och tankar som kom upp vid ”mingelkvällen”  

den 7 maj 2014 hus Kennert Täck, där intresserade och entusiastiska 

representanter från Påbonäs deltog med tankar och förbehåll som ärenderubriken 

på detta ärende belyser. Ordföranden meddelar, att han skall ta upp frågan till 

styrelsesamanträdet den 15 maj 2014, varefter han ber att få återkomma med 

förslag och beslut. 

Pia Prestel framför till styrelseledamöterna kommunens absoluta krav på, att det 

endast är de ideella föreningarna inom Kustmiljögruppens paraply, som 

kostnadsfritt äger rätt till vassklippning och slamsugning på kommunens 

bekostnad. 

 

Styrelsen förutsätter i sina fortsatta diskussioner, att det förmodligen är just 

dessa typer av miljöåtgärder som en blivande medlemsförening, som Påbonäs, i 

första hand är intresserade av.  

Alternativ A 

Därför blir någon typ av förening viktig och/eller association till en förening helt 

avgörande för att kunna komma i åtnjutande av dessa förmånliga och 

kostnadsfria miljöåtgärder. 

Alternativ B 

Roland Blomqvist tänker vidare och funderar på och kring frågan, om det inte 

redan finns någon typ av förening/samfällighet inom området Påbonäs i form 

av exempelvis en väg-, vatten-, grönområdes- eller fiskeförening eller 

motsvarande. 

Alternativ C 

På samma sätt går sekreteraren vidare i tankegången och funderar om Påbonäs 

på något sätt kan associeras sig till någon medlemsförening som ligger norr eller 

söder om Påbonäs d.v.s. att det geografiska området för föreningen utökas på 

något sätt. Föreningar norr om Påbonäs är Djursviks Samhällsförening och 

Djursviks Stugförening samt söder om Norragårdens Samfällighetsförening. 

Ordföranden ser två tydliga spår som måste finnas med i det fortsatta ”tänket”. 

 Vad vill vi göra för att uppnå våra tankar, idéer och mål 

 Vad kan vi göra för att uppnå våra tankar, idéer och mål 

 Hur realiserar vi våra tankar, idéer och mål, där något av de tre 

              alternativen kan vara en framkomlig väg. 

 



Styrelsen beslutar att 

 

 Sekreteraren via mail till Ola Sennefjord, Påbonäs skall översända denna 

beslutsparagraf för vidare eftertanke och reflektion med hänvisning till de tre 

förslag som presenterats ovan. 

  

 Sekretariatet efter sommaren skall återkoppla till Ola S hur det vidare arbetet 

har gått och/eller framskridit. 

 


