
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 28 augusti 2014, klockan 18.00   

Plats:  Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan, 

                               Söderåkra. 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

§ 14121 Hur ser de föreningsrättsliga förhållandena ut för Djursviks hamnförening då det 

     gäller medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp? 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-05-15, § 14100. 

 

 Se även inkommen handling i diariet 2014-05-16 resp. 2014-08-29 

 

Vid överläggningen med styrelsen den 15 maj 2014, § 14101 framkom följande. 

 

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. 



 

 

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. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden har i mail daterat 2014-05-16 till sekretariatet uppgett följande. 

 

”Enligt min talesperson, Marie-Louise Georgsson i Djursvik, delägare i 

samfälligheten som föreningen haft att hantera, så upphörde Djursviks 

Hamnförening att existera (självdog) för jättelänge sedan.  

Därefter bildades Djursviks Hamndelägare, som också upphört (upplösts). 

Därefter bildades Djursviks Samfällighetsägare som upplösts för ca ½ år sedan. 

Markområdet (samfälligheten) som de olika föreningarna under åren haft att 

hantera är till försäljning. 

 

Sekreteraren redogör för § 20 i föreningens stadgar som antagits av årsmötet och 

som gäller fr.o.m. den 1 juli 2013 där det står att läsa… 

 

”Medlems-/Kustmiljöförening får inte uteslutas ur Kustmiljögruppen av annan 

anledning än den motarbetat Kustmiljögruppens verksamhet och ändamål eller 

uppenbarligen skadat Kustmiljögruppens intressen. 

 

Fråga om uteslutning inte får avgöras förrän Medlems-/Kustmiljöförening fått ta 

del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om 

uteslutning får inte fattas förrän Kustmiljöföreningen via dess styrelse fått 

tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst trettio 

(30) dagar.  

 

I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den 

berörda Medlems-/Kustmiljöföreningen inom tio (10) dagar efter det att 

beslutsprotokollet justerats”. 

 

Styrelsens ledamöter kan konstatera att § 20 i stadgarna inte är tillämpliga, då 

det gäller Djursviks Hamnförening. Orsaken till detta är att Djursviks 

hamnförening inte på något vis har motarbetat Kustmiljögruppens verksamhet 

och ändamål ej heller skadat Kustmiljögruppens intressen.  

 

Däremot kan konstateras att föreningen är nedlagd sedan många år tillbaka, 

saknar organisationsnummer, saknar styrelse, saknar verksamhet och som en 

konsekvens av de föregående förhållandena återfinns förreningen inte i 



föreningsregistret.  

 

Ordföranden anför i upprättat PM daterat den 29 augusti 2014, som återfinns i 

diariet med samma datum… 

 
2014-08-29 
Inkommer upprättat PM till sekretariatet via Dropbox från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande vad avser medlemskap för Djursviks 
hamnförening i Torsås Kustmiljögrupp enligt § 14121 i protokoll från 
styrelsens sammanträde 2014-08-28.  
 

… vilket i korthet lyder… 

 

”Jag har idag sökt upp Magnus Nielsén för att förhöra mig om hans inställning i 

frågan. Han bekräftar att föreningen har upphört att existera. På direkt fråga från 

mig om vi därmed kan stryka föreningen som medlem utan ytterligare åtgärder, 

så svarar han att så kan ske. Inge betänkligheter eller reservationer framfördes 

av Magnus Nielsén. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 I enlighet med de diskussioner som ordföranden har haft med Magnus 

Nielsén, kontaktperson för den f.d. föreningen Djursviks Hamnförening, 

avföra den f.d. föreningen som medlem i Torsås Kustmiljögrupp. 

 

 Uppdra åt sekreteraren att justera hemsidan på de platser där föreningens 

namn och antal framgår, från 17 till 16 medlemsföreningar. 

 

 

 Styrelsen beslutar vidare att 

 

 Uppdra åt sekreteraren att revidera framtagen informationsbroschyr med 

utgåva 3/2014 i enlighet med punkt två ovan. 

 

 Beslutet enligt § 14121 skall tillställas Magnus Nielsén inom tio dagar efter 

det att beslutsprotokollet justerats. 

 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/PM-ang-Djursviks-hamnforening-§-14121.pdf

