
 
 

 

 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 
 

 

Tid: Onsdagen den 26 november 2014, klockan 16.00.   

Plats: Hos styrelseledamoten Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

              Kennert Täck, kassör, 

 Roland Blomqvist, ledamot 

  Pia Prestel, ledamot 

 Karl-Gustaf Eklund, sekreterare  

  Övriga deltagare: 

             John Gunnar Alexandersson, ny ersättare fr.o.m. verksamhetsåret 

                      2015 

                                        Anmält frånvaro: 

                      Rune Fransén, adjungerad ledamot 

                      Lena Peribert, ny kassör fr.o.m. verksamhetsåret 2015 

             Robert Briland, ny ersättare fr.o.m. verksamhetsåret 2015 

 

         

§ 14200 Kustmiljögruppens deltagande i fokusgruppsarbete – Miljö, energi och klimat, 

Leader Småland Sydost 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-08-28, § 14139 resp. 2014-09-23, § 14152 resp.  

2014-10-23, § 14177 

 

 Se även inkomna handlingar i diariet 2014-09-05 resp. 2014-10-03 resp.  

2014-10-12 resp. 2014-10-14 resp. 2014-11-05 resp. 2014-11-25. 

 

 Se även artikel i SvD med uppmaningen ”frikoppla tillväxt från förbrukning”. 

 

 



http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/SvD-2014-

10-25-Frikoppla-tillväxt-från-förbrukning.pdf  

 

I mail till Kustmiljögruppen 2014-11-05 skriver Joel Parde, ordförande i Leader 

Sydost, som finns i diariet med samma datum, klicka på länken nedan bland 

annat… 

 

2014-11-05 

Inkommer mail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland Sydost med 

rubriken remissutgåva som avser Lokal utvecklingsstrategi för Lokalt Ledd 

Utveckling 2014-2020. Remissutgåvan är arbetsmaterial och återfinns hos 

sekretariatet vid Kustmiljögruppen. 

 

Leader Småland Sydost och Leader Blekinge arbetar för att skapa ett nytt 

gemensamt Leaderområde, för Lokalt Ledd Utveckling, under den kommande 

programperioden 2014-2020. Utvecklingsområdet avser omfatta de elva 

kommunerna Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Nybro, Emmaboda, Torsås, 

Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg. 

 

Bifogat förslag till utvecklingsstrategi för vårt nya utvecklingsområde utsänds 

på remiss. 

 

Remissen omfattar endast valda delar av strategin och utsänds till vår stora 

referensgrupp (representerande trepartnerskapet i vårt område), våra sju 

fokusgrupper (en per insatsområde), våra elva kommuner, respektive LAG:s 

styrelse samt i området verkande regionförbund och länsstyrelser.  

Övrig information framgår av missivet. 

 

Svar emotses senast tisdagen den 25 november 2014. Maila era svar till 

info@leadersydost.se. 

 

För att få ett sammanhållet och konsistent svar som i första hand berör 

fokusområdet för Miljö, energi och klimat på sidorna 21-22 i remissutgåvan är 

det av stort värde att ordföranden ger sin syn och därmed Kustmiljögruppens 

samlade helhetsyn på remissvaret, inte minst mot bakgrund av att sekreteraren 

deltagit i fokusgruppsarbetet inom området Miljö, energi och klimat. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar att ordföranden har översänt Kustmiljögruppens 

remissvar på Leaders strategidokument för perioden 2014-2020, vilket går att 

läsa i diariet 2014-11-25. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/SvD-2014-10-25-Frikoppla-tillväxt-från-förbrukning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/SvD-2014-10-25-Frikoppla-tillväxt-från-förbrukning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/REMISS.pdf
mailto:info@leadersydost.se


2014-11-25 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Yttrande Lokalt Ledd Utveckling” som avser 

Kustmiljögruppens remissvar (PDF) på Leaders strategidokument 2014-2020. 

 

Ordföranden kan konstatera att Sverige är det land inom EU, som har den 

snabbaste urbaniseringstakten, vilket är både anmärkningsvärt och tragiskt med 

hänsyn tagen till alla de insatser som gjorts från samhällets sida för att motverka 

detta negativa faktum. Är svaret kanske så förhållandevis enkelt att samtliga de 

myndigheter som arbetar med frågeställningen ”Hela Sverige skall leva!” inte 

utvärderat på ett kritiskt sätt vad gjorda insatser verkligen har haft för effekter. 

 

Ordföranden redogör för ledamöterna Kustmiljögruppens remissvar daterat 

2014-11-25 enligt ovan och slutsatsen är att nu föreslagen strategiplan inte 

räcker till för att nå målen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kustmiljögruppen gärna ställer resurser till förfogande genom sitt sekretariat 

för att även fortsättningsvis vara med i det arbete för Miljö, energi och 

klimat, som det nya Leaderområdet arbetar med och för. 

 

 Lägga Kustmiljögruppens remissvar till handlingarna vad avser Leaders 

strategidokument 2014-2020. 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Yttrande-Lokalt-Ledd-Utveckling.pdf
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