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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos Robert Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande   

               Lena Peribert, kassör 

              Pia Prestel, ledamot 

                   Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

             Robert Briland, tjänstgörande ersättare 

                            Övriga deltagare 

                               Marcus Törnberg, nyvald ledamot för verksamhetsåret 2016 

                 Magnus Rosenborg, nyvald ersättande ledamot för verksamhets- 

                                                       året 2016 

                     Ove Lindh, nyvald ersättande ledamot för verksamhetsåret 2016 

 

§ 15194 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 17 september 2015,  

§§ 15152 – 15186 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

sekreteraren. 

 

§ 15195 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

       Med tillägg för ärendet… 

 

 § 15212, Fullmakt för Rune Fransén, att i Torsås Kustmiljögrupps namn fullt ut 

                  företräda föreningen i kontakterna gentemot Länsstyrelsen i Kalmar län, då det 

                   gäller att teckna ”Nytt/förlängt femårigt tillstånd för vassklippning avseende 

                  perioden 2016-2020”. 
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Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 15196 – 15212 

§ 15196 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15197 Utvärdering av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” – Vad tog vi med oss? 

                   Tankar och reflektioner! 

§ 15198 Utvärdering av föreningsstämman hösten 2015 – Vad tog vi med oss? 

                    Tankar och reflektioner! 

§ 15199 Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016 med tonvikt lagd 

                    på beslutsförhet, styrning och ledning samt inbördes fördelning av 

                 arbetsuppgifter inom styrelsen enligt organisationsplan 2015-03-26, då styrelsen 

                 saknar av föreningsstämman vald ordförande. Tankar och reflektioner. 

§ 15200 Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens 

                   samverkansgrupp. 

§ 15201 Kustmiljögruppens representation i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens 

                 och Brömsebäckens avrinningsområden. 

§ 15202 Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara. 

§ 15203 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås. 

§ 15204 Vad tog vi med oss från Länsstyrelsens inbjudan till en heldag den 26 oktober 

                 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. 

§ 15205 Avstämningsmöte med Kärrabo Kustvårdsförening onsdagen den 4 november 

               2015 vad avser genomförd förstudie av vattenförbättrande åtgärder utmed 

                  kuststräckan mellan badudden i Bergkvara och Skeppevik. 

§ 15206 Tillkomst av kalkbaserad närsaltsfälla i Södra Kärr 1:55. 

§ 15207 Nytt avtal mellan Kustmiljögruppen och WebbochForm.se för verksamhetsåret 

               2016. 

§ 15208 Informationsbroschyr utgåva 4– Våren 2016. 

§ 15209 Revidering av verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018. 

§ 15210 Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018. 

§ 15211 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2015”. 

§ 15212 Fullmakt för Rune Fransén, att i Torsås Kustmiljögrupps namn fullt ut 

                  företräda föreningen i kontakterna gentemot Länsstyrelsen i Kalmar län, då det 

                   gäller att teckna ”Nytt/förlängt femårigt tillstånd för vassklippning avseende 

                  perioden 2016-2020”. 

 

    

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 15213 – 15227 

§ 15213 Vattenrådet. 

§ 15214 Ölands vattenråd 

§ 15215 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15216 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 
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§ 15217 Kustmiljögruppens sponsringskampanj. 

§ 15218 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 15219 WebbochForm.se 

§ 15220 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september och oktober månader 2015. 

§ 15221 Greppa Näringen. 

§ 15222 Nyhetsbrev från SMHI Vattenförvaltning 2015:2. 

§ 15223 Miljörapporten utbildning – Lär Dig att finansiera Dina projekt med EU-medel. 

§ 15224 Upprop till medlemsföreningarna. 

§ 15225 ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. 

§ 15226 Slöjdmässa.  

 

§ 15227 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-09-18 – 2015-10-29. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-

01/  

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15228 – 15230 

 

§ 15228 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-09-18 – 2015-10-29. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-

m-2015-06-01/  

 

§ 15229 Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 10 december 2015 hos ledamoten 

                  Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo, Gåsstigen 10. 

 

 

§ 15230 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
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Beslutsärenden §§ 15196 – 15212 

 

§ 15196 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Kassören Lena Peribert lämnar uppgift på, att saldot på föreningens företags- 

konto per den 29 oktober 2015 i Swedbank uppgår till 4 282 kronor och att 

föreningens fasträntekonto uppgår till 145 140 kronor med ny förfallodag den 15 

november 2015.  

 

Räntesats 0.35 %.  

Styrelsen måste vid dagens sammanträde således ta ställning till med vilket 

belopp som fasträntekontot skall omsättas, då nästa förfallodag ligger före 

kommande styrelsesammanträde den 10 december 2015. 

Det är presidiets uppfattning att föreningens likviditet kontinuerligt måste 

bevakas av kassören mellan de perioder, då föreningen i huvudsak har sina 

tillgångar bundna på fasträntekonto i Swedbank med en löptid uppgående till 3 

månader. 

Det är presidiets uppfattning att företagskontot per den 15 november 2015 inte 

bör understiga 10 000 kronor för att föreningen skall kunna genomföra sitt 

uppdrag enligt vad som framgår av §§ 2 och 3 i stadgarna. 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta att… 

 Föreningens behållning på företagskontot per den 15 november 2015 bör 

inte understiga 10 000 kronor för att föreningen skall kunna genomföra sitt 

uppdrag enligt vad som framgår av §§ 2 och 3 i stadgarna. 

 Föreningens likviditet kontinuerligt måste bevakas av kassören mellan de 

perioder, då föreningen i huvudsak har sina tillgångar bundna på 

fasträntekonto i Swedbank med en löptid uppgående till 3 månader. 

 Föreningens fasträntekonto i Swedbank skall per den 15 november 2015 

omsättas till ett belopp av 135 000 kronor. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 
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Styrelsen beslutar  

 I enlighet med styrelsen förslag. 

 

 

 

§ 15197 Utvärdering av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” – Vad tog vi med oss? 

                   Tankar och reflektioner! 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren ger i valda delar en sammanfattning av vad som diskuterades under  

           styrelsens sammanträde den 17 september 2015, varvid följande framkom… 

 Mot bakgrund av att detta styrelsesammanträde är det sista före lördagen den 

24 oktober 2015, då föreningsstämman skall gå av stapeln ber presidiet om 

styrelsens mandat att planera och genomföra ”Höstträffen 2015” i enlighet 

med tidigare upprättade checklistor av sekretariatet. 

 … Men även lika mycket något trevligt som en bussutflykt till någon plats 

med möjlighet till fika och lokal till föreningsstämman, som skapar 

nyfikenhet kring vattenfrågor både ur ett lokalt och regionalt perspektiv. 

 Sekreteraren har i mail till ordföranden, som finns i diariet 2015-09-16, 

kommit med förslag till ”ett besök på musselodlingen i Hagby hamn” med 

utflykt med båt till musselodlingen i Kalmarsund. Möjlighet till 

samlingslokal finns för att hålla vår föreningsstämma. Möjlighet till 

samåkning med bilar borde finnas. 

 Under överläggningen kontaktar Karl-Gustaf Eklund, Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet för att stämma av själva idén och om samverkan 

kan ske med Vattenrådet. Svaret från Pernilla L blir, att frågan kommer att 

tas upp under övriga frågor på Vattenrådets styrelsemöte den 24 september 

2015. Först efter denna avstämning och detta möte kan ev. planering gå 

vidare.  

 Ett samfällt Vattenråd ställde vid sitt sammanträde den 24 september 2015 

sig bakom Kustmiljögruppens förslag, varvid planeringen på allvar 

igångsätts. 

 

Kallelse till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” har skett av och genom 

sekretariatet genom… 

 

# Publicering på hemsidan under ”senaste nytt”, vilket skett 2015-09-26. 

 

# Ordförandens Nyhetsbrev för september 2015, som dels publicerats under 

senaste nytt på hemsidan, dels distribuerats via mail till medlemsföreningarnas 
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kontaktpersoner 2015-09-24.  

 

2015-09-24 

Sekretariatet översänder på John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförandes uppdrag via mail (PDF) med rubriken ”Upprop till 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar” jämte 

tre bifogade filer… 

# Upprop till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. (PDF) 

# Nyhetsbrev för september 2015. (PDF) 

# Styrelseprotokoll från den 17 september 2015. (PDF) 

 

# Skriftlig kallelse till medlemsföreningarnas kontaktpersoner via mail  

2015-10-06… 

 

KALLELSE (PDF) till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma lördagen den 

24 oktober 2015 – utskick via mail (PDF) 2015-10-06 till samtliga 

kontaktpersoner som representerar sina medlemsföreningar i 

Kustmiljögruppen. 

 

2015-10-10 

Sekretariatet översänder till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppen via 

mail(PDF) ”Styrelsens förslag till dagordning och ärendeberedning till 

Kustmiljögruppens föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015” jämte 

en bifogad fil… 

# Förslag till dagordning och ärendeberedning (PDF) till Kustmiljögruppens 

föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015. 

 

2015-10-15 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) påminnelse till de kontaktpersoner 

som inte hörsammat styrelsens inbjudan till ”Höstträff 2015” med rubriken 

”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015″ med 

föreningsstämma” jämte två bifogade filer… 

# Kallelse till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. (PDF) 

# Dagordning med ärendeberedning till föreningsstämma. (PDF) 

 

 Trots gjorda insatser så hade per den 22 oktober 2015 endast 12 personer 

                hörsammat styrelsens inbjudan till ”Höstträff 2015”, som representerar… 

 

- Fyra medlemsföreningar (Kärrabo Kustvårdsförening, Bergkvara 

Samhällsförening, Miljöföreningen Södra Ragnabo och SNF Torsås) 

- Vattenrådet/Miljökontoret, Torsås kommun 

- Kustmiljögruppen – sju deltagare. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-Kustmiljogruppens-medlemsforeningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-medlemsf-Âreningarna-i-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-att-nominera-styrelseledam-Âter2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-september-2015-slutlig-med-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-09-17-utgava-32.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/09/Kallelse-utgava-3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/09/Kallelse-till-foreningsstamma-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelsens-forslag-till-dagordning-med-arendeberedning-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-med-dagordning-och-arendeberedning-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vi-saknar-Din-anmalan-till.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-utgava-31.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-med-dagordning-och-arendeberedning-2015-10-241.pdf
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Pia Prestel har i likhet med vid övriga tillfällen fullt ut levt upp till, planerat och 

genomfört det praktiska arbetet inför och under Höstträffen enligt gällande 

organisationsplan 2015-03-26 på ett förtjänstfullt sätt, vilket ordföranden även 

framför i protokollet från föreningsstämman i § F1518 – Mötets avslutande. 

 

Någon/några dagar innan ”Höstträffen 2015” skall gå av stapeln lämnar två 

anmälda delatagare ”walk over”, vilket innebär att endast tre medlemsföreningar 

finns genom sina kontaktpersoner representerade vid föreningsstämman. 

 

I övrigt hänvisas till § 15224 under informationsärenden i detta protokoll samt  

                    protokoll från föreningsstämman som justerats 2015-10-29. 

 

Sekretariatet kan i huvudsak bara se ett motiverat skäl till att 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner inte anmält sig och det är den 

”Gäddfestival” som pågår i Bergkvara under helgen den 24-25 oktober, d.v.s. 

vid samma tidpunkt som Kustmiljögruppen har sin ”Höstträff 2015”. 

 

Bergkvaras gäddfestival lockar fler än förväntat, Östran 2015-10-06 (JPG) 

  

 Vad tog vi med oss? - Tankar och reflektioner! 

Ordföranden John Bräutigam vänder sig på nytt till Pia Prestel och Karl-Gustaf 

(Kåge) Eklund och tackar för en väl genomförd och engagerande ”Höstträff 

2015”.  

Ordföranden gör en personlig reflektion med orden, att det måste betecknas som 

rent ut sagt oartigt, att inte någon utav Vattenrådets ledamöter deltog vid 

musselbesöket i Hagby hamn, med undantag av Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet. 

Ordföranden uttrycker sin bestämda uppfattning om, att det är alltid lika trevligt 

och intressant att i olika fora komma i kontakt med ”vatten” och då inte minst ur 

miljösynpunkt. ”Jag känner mig väldigt nöjd med att besöket på musselodlingen 

i Hagby hamn blev av och inte minst att få träffa entreprenören och idébäraren 

Jan Andersson i hans arbete för ett bättre vatten lokalt i Kalmarsund, men även 

regionalt/ nationellt i Östersjön. 

 Eftermiddagen gick också i vattnets tecken genom att deltagarna från 

             Kustmiljögruppen i samverkan med Vattenrådet och Pernilla Landin besökte 

  Bertil Aspernäs jordbruksfastighet i Ragnabo och fick lyssna till denne otroligt 

  inspirerande ”vägvisare, verkställare och innovatör”. På frågorna vad och hur 

               säger Bertil Aspernäs ”kretsloppstänkande i vatten ger hög verkningsgrad i växt- 

                   odlingen med lågt läckage. Vattenflödet bromsas från åkermarken samtidigt som 

              det utnyttjas till växtodlingen, vilket bättre optimaliserar produktionsutfallet och 

                   miljönyttan”. Detta sätt att tänka och arbeta kommer med all sannolikhet vara än 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/10/Ostran20151006.jpg
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              mer betydelsefullt med hänsyn tagen till förändringar i klimat och att Torsås 

           kommun ligger in en regnskugga. 

 Sekreteraren meddelar att Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för oktober 2015 sänts 

                  till Jan Andersson och Bertil Aspernäs som även omfattar ett TACK till dem 

               både för två intressanta besök med tonvikt lagd på vatten. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Ett återbesök finns det all anledning till att göra om några år, då det säkert 

hänt mycket inom de båda områdena. 

 Sekreteraren skall lägga in materialet om reglerad dränering och 

underbevattning 2015-10-24 på hemsidan. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 15198 Utvärdering av föreningsstämman hösten 2015 – Vad tog vi med oss? 

                    Tankar och reflektioner! 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren redogör för, vilket särskilt bör noteras, att när denna kallelse med 

                ärendeberedning till styrelsesammanträde når ledamöterna har förenings- 

                     stämman ännu inte varit. 

Kallelse med förslag till dagordning och ärendeberedning har skett via mail 

2015-10-10 till medlemsföreningarnas kontaktpersoner och finns i diariet med 

samma datum. 

  

2015-10-10 

Sekretariatet översänder till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppen via mail 

(PDF) ”Styrelsens förslag till dagordning och ärendeberedning till 

Kustmiljögruppens föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015” jämte 

en bifogad fil… 

# Förslag till dagordning och ärendeberedning (PDF) till Kustmiljögruppens 

föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015. 

 

Av dagordningen framgår att styrelsen i sin roll som valberedning i centrala 

beslutsparagrafer - §§ F1508, F1512 och F1514 – inte har kunnat slutföra sitt 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelsens-forslag-till-dagordning-med-arendeberedning-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-med-dagordning-och-arendeberedning-2015-10-24.pdf
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uppdrag och för föreningsstämman presentera förslag till en ny ordförande för 

Kustmiljögruppen för de närmaste två åren.  

 

Detta är naturligtvis både allvarligt, tråkigt och synnerligen besvärande både för 

Kustmiljögruppen som förening och som aktiv medaktör för vattenfrågornas 

stora betydelse ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”.  

 

Av stadgarna framgår inte hur en motsvarande situation, som den nu uppkomna 

skall hanteras, varför styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta… 

 

 Att under förutsättning att styrelsen består utav fem ordinarie ledamöter, där 

ingen utav de ordinarie ledamöterna är ordförande, så är styrelsen ändå 

beslutsför enligt stadgarna och kan representera Kustmiljögruppen fullt ut. 

 

 Att ordförandeskapet roterar inom styrelsens fem ordinarie ledamöter enligt 

§ F1511 för tid som bestäms i styrelsen. 

 

…, vilket måtse betraktas som synnerligen extremt och ovanligt. 

 

Styrelsen har därför försäkrat sig om en utgång, om och ifall föreningsstämman 

beslutar att inte bifalla styrelsens förslag genom att utnyttja sin rätt till att kalla 

till ett extra årsmöte under december månad med medlemsföreningarna enligt 

vad som stadgas i § 15 med begäran om, att föreningen upplöses enligt vad som 

framgår av stadgarna § 21. 

 

Sammantaget innebär detta att den uppkomna situationen är minst sagt komplex 

och ligger som en våt filt över föreningsstämman. 

 

 

Vad tog vi med oss? - Tankar och reflektioner! 

Ordföranden är mycket tydlig med att säga att föreningsstämman gick styrelsens 

           väg, då de representerade kontaktpersonerna för medlemsföreningarna… 

 kunde välja en till numerären komplett styrelse för verksamhetsåret 2016 

som omfattar fem ordinarie ledamöter och två ersättare, 

 kunde acceptera ett roterande ordförandeskap mellan de fem ordinarie 

ledamöterna för tid/period som styrelsen själv bestämmer, vilket kan i sin tur 

utgöra en grund för ett mera långvarigt ordförandeskap 

 att det skett en föryngring av styrelsen, 

 valt personer med god personkemi, kompetens, intresse och engagemang. 
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 Således och sammanfattningsvis ”slutet gott, allting gott”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 15199 Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016 med tonvikt lagd 

                    på beslutsförhet, styrning och ledning samt inbördes fördelning av 

                 arbetsuppgifter inom styrelsen enligt organisationsplan 2015-03-26, då styrelsen 

                 saknar av föreningsstämman vald ordförande. Tankar och reflektioner 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren redogör för, vilket särskilt bör noteras, att när denna kallelse med 

                ärendeberedning till styrelsesammanträde når ledamöterna har förenings- 

                     stämman ännu inte varit. 

 Av § F1508 föreslår styrelsen föreningsstämman att besluta   

 

 Att under förutsättning att styrelsen består utav fem ordinarie ledamöter, där 

ingen utav de ordinarie ledamöterna är ordförande, så är styrelsen ändå 

beslutsför enligt stadgarna och kan representera Kustmiljögruppen fullt ut. 

 

 Att ordförandeskapet roterar inom styrelsens fem ordinarie ledamöter enligt 

§ F1511 för tid som bestäms i styrelsen. 

  

Av § F1511 föreslår styrelsen föreningsstämman att besluta, att till ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2016 utse… 

 

 Lena Peribert, ordinarie ledamot, kvarstående ett (1) år 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, ordinarie ledamot, kvarstående ett (1) år. 

 Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Pia Prestel, ordinarie ledamot, omval ett (1) år. 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Robert Briland, ordinarie ledamot, nyval två (2) år. 

Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Marcus Törnberg, ordinarie ledamot, nyval två (2) år. 
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Samt att styrelsen föreslår enligt § F1511 föreningsstämman att besluta, att till 

ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2016 

utse… 

 

 Magnus Rosenborg, ersättande ledamot, nyval ett (1) år, enligt inkommit 

mail 2015-10-20, som finns i diariet med samma datum. 

 Ove Lindh, ersättande ledamot, nyval ett (1) år, som under sittande 

överläggning erbjuder sig att axla denna uppgift. 

 

Det är styrelsens bestämda uppfattning att styrelsen med den personuppsättning 

som anges ovan parat med god personkemi, kompetens, intresse och 

engagemang, så kan medlemsföreningarna med förtroende se fram emot ett nytt 

gott verksamhetsår avseende 2016 för Kustmiljögruppen.  

Sekreteraren redogör för den organisationsmodell, daterad 2015-03-26, som 

varit rådande under verksamhetsåret 2015, där tydliga och väl definierade 

arbetsuppgifter fördelats inom styrelsen. Modellen har sett sitt bäst-före-datum 

och måste givetvis uppdateras och anpassas efter de nya och rådande 

omständigheterna efter föreningsstämman 2015-10-24. 

 

Tankar och reflektioner! 

 

Ordföranden redogör för att den tydliga arbetsfördelning som rått inom 

styrelsen, enligt ovannämnda organisationsmodell daterad 2015-03-26 med 

tydliga arbetsuppgifter för varje ledamot samt ett presidium som kunnat ta beslut 

mellan styrelsesammanträdena varit till stora delar framgångsrikt. 

För att både underlätta för den valde/valda ordföranden och sekreteraren bör 

tiden/perioden för ordföranden i sin tjänst som tf. vara och sträcka sig över 

månader/kvartal/halvår. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att… 

 Varje ledamot i styrelsen får intill verksamhetsårets sista styrelsemöte 

torsdagen den 10 december gå igenom och komma med förslag till 

omarbetad och anpassad organisationsmodell för det kommande 

verksamhetsåret 2016 med förslag till arbetsuppgifter för varje ledamot. 

 Hur ett roterande av ordförandeskapet i Kustmiljögruppen skall fungera 

praktiskt samt för tid/period som bestäms i styrelsen? 
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 Vilka ledamöter som skall utgöra styrelsens presidium? 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

§ 15200 Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens  

samverkansgrupp 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för vad som tidigare beslutats om enligt § 14020, daterat 

                  2014-01-22 

 

Sekreteraren har tillsänt Susanna Minnhagen, sekreterare i Kalmarsundskom- 

missionen en fråga med följande lydelse… 

 

… om nuvarande representant för Kustmiljögruppen Rune Fransén har ett 

personligt mandat att representera Kustmiljögruppen i Kalmarsunds- 

kommissionens samverkansgrupp eller om mandatet är knutet till 

Kustmiljögruppen. 

 

Av Susanna Minnhagens mailsvar som finns i diariet 2014-01-08 framgår att 

”Rune Franséns mandat inte är personligt och att det skulle fungera bra om Er 

nye ordförande ersatte honom i samverkansgruppen”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden John Bräutigam skall representera Kustmiljögruppen i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp med Rune Fransén som 

ersättare. 

 

 

Sekreteraren är av den uppfattningen, att även denna beslutsparagraf är viktig att 

tänka igenom utifrån den uppkomna situationen, att Kustmiljögruppen inför 

verksamhetsåret 2016 saknar permanent ordförande. 

 

Sekreteraren redogör i korthet för, att han träffade Anna Thore, miljöstrateg vid 

konsultföretaget WSP, tillika sekreterare i Kalmarsundskommissionen vid 

Länsstyrelsens kursdag i Kalmar den 26 oktober 2015.  
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Sekreteraren redogjorde för den uppkomna situationen enligt vad som sägs i 

stycket ovan. Svaret lät inte vänta på sig från Anna Thore, som glatt meddelade 

att vi tydligen blivit moderna i vår ledningsstruktur och därigenom skapat 

tidsresurser för att fortfarande vara representerade i Kalmarsundsregionens 

samverkansgrupp. 

 

Sekreteraren ger en bakgrund till Kalmarsundskommissionens tillkomst under 

2007 som ett direkt resultat och ett embryo till Kustmiljögruppen, som ideellt 

värdebaserad miljöaktör med vattnet i fokus.  

På länken http://www.kalmarsundskommissionen.se/ framgår det bland annat… 

 

Kalmarsundskommissionen  

Människor runt Kalmarsund med omnejd har alltid varit beroende av 

Östersjön. I dag är de ekologiska systemen i kraftig obalans. 

Kalmarsundskommissionen arbetar med konkreta åtgärder för att försöka 

förbättra situationen. 

Vi arbetar bl.a. för att anlägga våtmarker och kvävefällor, förbättra enskilda 

avlopp, rena dagvatten, bättre gödselhantering inom jordbruket, 

latrintömningsstationer för båtar och att minska användandet av giftiga 

båtbottenfärger. Vi vill stärka de ideella krafter, föreningar, markägare och 

båtfolk som redan idag arbetar för en bättre kustmiljö. 

En annan viktig del är att samordna insatser i regionen så att resurser, 

kunskaper och utrustning för vattenvård utnyttjas bättre. Vi är ett forum för 

samverkan mellan offentlig verksamhet, näringsliv, forskning och allmänhet. 

Kommissionen består av politiker och tjänstemän från kustkommunerna i 

Kalmar län, representanter för Havsmiljöinstitutet, Regionförbundet, LRF 

sydost, Linnéuniversitetet och ideella föreningar. Ordförande är före detta 

miljöministern Olof Johansson. 

Ordförandens kommentarer till vad som sagts ovan är att Kalmarsundskom- 

missionens sekretariat är idag utlagt på ett konsultföretag WSP med Anna Thore, 

f.d. politiker i Kalmar kommun, som avlönad miljö- och hållbarhetsstrateg sedan 

2014/2015 d.v.s. så långt bort från ett ideellt baserat miljöengagemang som 

egentligen kan tänkas. Det är lätt att få känslan av att det finns ett medvetet 

intresse för personlig profilering och marknadsföring av den egna personen ur ett 

regionalt – nationellt – internationellt perspektiv. 

 

 

http://www.kalmarsundskommissionen.se/


14 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att… 

 Varje ledamot i styrelsen får intill verksamhetsårets sista styrelsemöte 

torsdagen den 10 december dels fundera över om Kustmiljögruppen 

överhuvudtaget skall ingå i Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 

dels om så är fallet, vilken/vilka som skall representera Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägget, att sekreteraren skall kontakta Rune Fransén för att stämma av 

hur han ser på Kustmiljögruppens engagemang i Kalmarsundskommis- 

sionen.  

 

 

§ 15201 Kustmiljögruppens representation i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens 

                 och Brömsebäckens avrinningsområden. 

 Sekreteraren redogör för att Kustmiljögruppen har två ordinarie samt två 

                ersättande ledamöter i Vattenrådet enligt vad som framgår av 

          Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Om oss/styrelse. 

Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet för Bruatorpsån-

Grisbäcken-Brömsebäckens avrinningsområden är: 

Ordinarie ledamöter: John Bräutigam  Pia Prestel 

Personliga ersättare: Karl-Gustaf (Kåge) Eklund  Kennert Täck 

 

Ordföranden redogör för, att här råder det motsatta förhållandet jämfört med 

Kalmarsundskommissionen med en gemensam värdegrund baserad på ideella 

krafter i samverkan. Sekreteraren i Vattenrådet är Pernilla Landin, avlönad 

tjänsteman med 25 % tjänstgöringsgrad – 10 timmar per vecka, som är öppen 

och lyhörd för Kustmiljögruppens tankar, vilket framgår inte minst av §§ 15203, 

15205 och 15206 i detta protokoll.  

Ordföranden betonar vikten av, att Kustmiljögruppen med sin representation av 

två ordinarie och två ersättande ledamöter är representerad i Vattenrådet för att 

med sin närvaro aktivt stödja och uppmuntra Pernilla Landin i kommunens 

vattenarbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

Det råder onekligen ett stort ömsesidigt förtroende upparbetet sedan år tillbaka 

mellan vattenrådet och Kustmiljögruppen.  
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Mot ovan redovisad bakgrund är det då naturligt, att samarbetet och den 

ömsesidiga samverkan som nu finns utvecklas ytterligare i modeller som kan 

vara till fördel för både Kustmiljögruppen och Vattenrådet. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Till ordinarie ledamöter utse Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel. 

 Till personliga ersättare utse Marcus Törnberg och Robert Briland. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

Ordföranden ajournerar sammanträdet 19.05 och överläggningen upptas 19.50 

efter en välsmakande måltid. 

 

 

 

§ 15202 Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för vad som tidigare beslutats om enligt § 14021, daterat 

                  2014-01-22, vilket i korthet innebär: 

 

 Rune Fransén har i egenskap av ordförande för Kustmiljögruppen representerat 

  föreningen och varit en aktiv medaktör för att genomföra och förverkliga VB: s 

  mål och ambitioner. 

 

 Styrelsen för Kustmiljögruppen anser att det nödvändigtvis inte behöver med 

  automatik vara en koppling mellan ordförandeskapet i Kustmiljögruppen och 

  den person som representerar föreningen. 

 

 Styrelsen anser dock att det är av allra största värde, att den tillträdande 

  ordföranden John Bräutigam får möjlighet att närvara vid och ersätta Rune 

  Fransén vid de sammankomster och möten som VB kallar till. 
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 Styrelsen beslutar att 

 

 Till ordinarie representant för Kustmiljögruppen utse Rune Fransén. 

 Till Rune Franséns ersättare utse John Bräutigam, nuvarande ordförande för 

Kustmiljögruppen. 

 Ge sekretariatet i uppdrag, att till Frida Portin, Vision Bergkvara översända 

beslutsparagrafen. 

 

 

Ordföranden John Bräutigam har i en skrivelse daterad den 6 april 2014 anfört 

Kustmiljögruppens tankar om medlemskap för Torsås Kustmiljögrupp i Vision 

Bergkvara, vilken återfinns nedan. 

 

Frågan om medlemskap för Torsås Kustmiljögrupp i Vision Bergkvara 

Frågan om medlemskap i Vision Bergkvara har tidigare rests och behandlats av Torsås 

Kustmiljögrupps styrelse under 2013 och 2014.  

Torsås Kustmiljögrupp är enligt sina stadgar (paragraferna 02 – föreningens ändamål 

och 03 – föreningens uppgifter) en samordningsorganisation för de ideella medlems- 

och kustmiljöföreningarna i Torsås kommun. Att ansöka om medlemskap i Vision 

Bergkvara vore därför ett agerande emot vad som framgår av stadgarna. Vision 

Bergkvara är däremot å andra sidan välkommen att ansöka om medlemskap i Torsås 

Kustmiljögrupp, en ansökan som omgående skulle beviljas. 

Eftersom Kustmiljögruppen inte var representerad vid stormötet den 5 mars 2014 

kunde vi inte framföra grunden till att vi inte kan ingå som medlem i den ideella 

föreningen Vision Bergkvara.  

Torsås Kustmiljögrupps styrelse vill emellertid fortlöpande följa Vision Bergkvaras 

angelägna arbete och har därför tidigare framfört önskemål om att erhålla 

observatörsstatus i relevanta fora. Styrelsen har vidare beslutat att, om sådan status 

kan erhållas, utse Rune Fransén till ordinarie representant för Kustmiljögruppen och 

som hans ersättare undertecknad John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen. 

Jag vill med detta förklara vårt ställningstagande och hoppas på en god samverkan 

mellan respektive föreningar. 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

Sekreteraren erinrar ledamöterna om, att någon återkoppling inte skett från 

Vision Bergkvaras sida vad avser önskemålet från Kustmiljögruppen, om att få 
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erhålla observationsstatus, dock utan direkt medlemskap i den ekonomiska 

föreningen. 

Sekreteraren vänder sig till Ove Lindh, ny ersättande ledamot i 

Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. årsskiftet 2015/2016 och ber honom som 

brobyggare och representant för Kustmiljögruppen, att ta upp frågan med Vision 

Bergkvaras styrelse, om att erhålla observationsstatus. 

Ordföranden anser det angeläget för samarbetet kring miljö- och fiskefrågorna i 

och kring Bergkvara, att frågan reses igen. Mot bakgrund av att VB är en 

underförening till Bergkvara Samhällsförening enligt Ove Lindh och 

medlemsförening till Kustmiljögruppen bör det även ges klartecken från 

samhällsföreningen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ove Lindh skall intill styrelsens sammanträde den 10 december 2015 

undersöka möjligheterna till att Kustmiljögruppen kan uppnå och inneha 

rollen som observatör i VB och genom sin observatörsstatus bli kallade till 

möten och erhålla informationsmaterial om VB:s verksamhet.   

 

 

§ 15203 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-03-19, § 15083 resp. 2015-04-14, § 15103 resp.  

2015-05-21, § 15133 samt 2015-09-17, § 15165 

 

Vid styrelsens sammanträde den 17 september 2015 framkom följande.  

 

Sekreteraren hänvisar till följande inkomna handlingar som finns i diariet till 

  detta ärende. 

2015-05-29 

Inkommer mail för kännedom (PDF) från Lena Peribert, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vattenkonferens 2016″. 

Sekreteraren påminner om de tankar och reflektioner som framfördes vid det 

                  kaffesamkväm med styrelsen som skedde den 12 juni 2015 hos ordföranden 

             enligt § 15155 i detta protokoll. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenkonferens-2016-2015-05-28.pdf
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                  Här framkom tankar och reflektioner, men dock inga beslut togs om, att 2016 

                   års stora Vattenkonferens skulle läggas i malpåse, ställas helt in eller skjutas till 

               kommande verksamhetsår. Ordföranden vänder sig till Lena Peribert och ber om 

           största möjliga flexibilitet intill styrelsens sammanträde den 17 september 2015 

          där slutligt beslut kommer att tas. 

 

 När Bräkneåns vattenråd besökte Torsås, lördagen den 29 augusti 2015, 

                    berättade en av de deltagande ledamöterna vid lunchen på Dalskärs Sjökrog för 

                  sekreteraren, att Lena Ek skulle dels besöka Vattenrådet, dels besöka 

          skogsägarna i Tingsryds kommun. 

 

Sekreteraren framför till ledamöterna en tanke om, att utöka och att hitta 

              samarbetspartners till Vattenkonferens 2016 – ”Skogens vatten och dess 

  betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms vatten- 

               dragen” - medverkande aktörer, skulle kunna vara Torsås kommun, Vattenrådet, 

                   Ostkustens vattensamling, Kalmarsundskommissionen och varför inte 

                   Mönsterås kommun. 

 

För att stärka och förbättra beslutsunderlaget ajourneras överläggningen för 

kaffe och sekreteraren kontaktar på nytt Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet för att stämma av själva idén, höra hennes uppfattning och om 

samverkan kan ske med ett utökat antal medaktörer. Svaret från Pernilla L blir 

att frågan kommer att tas upp under övriga frågor på Vattenrådets styrelsemöte 

den 24 september 2015. Först efter denna avstämning och detta möte kan ev. 

planering gå vidare.  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Parkera ärendet intill den 24 september 2015, då Vattenrådet har sitt 

sammanträde. 

 Siktet skall vara inställt på att ”Vattenkonferensen” genomförs under hösten 

2016 för att möjliggöra och skapa tid för en god planering och ett bra 

genomförande. 

 Reservation måste tas till om, hur och när den nya styrelsen kommer på plats 

och kan börja arbeta. 

 

 

Sekreteraren redogör för hur Vattenrådet beslutade i följande fråga den 24 

september 2015 under övriga frågor punkt 2D. 

 

2D) ”Förslag från Kustmiljögruppen - Hösten 2016 önskar de ett 

samarrangemang med fokus på skogens vatten. Där Kustmiljögruppen, 
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kommunen, VR, närliggande vattenråd och Kalmarsundskommissionen 

samverkar. En förfrågan har redan gjorts till Södras ordförande Lena Ek 

(tidigare miljöminister). Lena var positiv till detta.  

John ansåg att vi måste vara tydliga med vad som ska komma ut av detta, vi 

måste vara mer konkreta med både syfte och mål.  

Styrelsen var positiv till detta”. ”Arbetet påbörjas för att se om detta är 

möjligt”.  

 

”Ett förslag om att vi ska hålla konferens i Gullabo bygdegård gavs av Germund 

Eriksson, ledamot av Vattenrådets styrelse. En bra plats för att knyta samman 

vatten, skog och inland. Mer info/diskussion vid nästa styrelsemöte”.  

 

Sedan styrelsens sammanträde med Kustmiljögruppen den 17 september 2015 

och Vattenrådets sammanträde den 24 september har styrelsens ledamöter haft 

tid på sig att ytterligare fundera över om, hur och på vilket sätt som en 

”Vattenkonferens” kan genomföras med Torsås kommun och Kustmiljögruppen 

som värdar och i samverkan med ytterligare aktörer, såsom Ostkustens 

Vattensamling, Kalmarsundskommissionen, närliggande vattenråd och varför 

inte Länsstyrelsen. 

 

Sekreteraren har diskuterat och tagit upp frågan med Pernilla Landin vid de 

tillfällen där vägarnas korsats och på en direkt fråga via mail som finns i diariet 

2015-10-21svarar Pernilla Landin, att denna fråga finns med på dagordningen 

när jag träffar mitt nätverk torsdagen den 29 oktober 2015. 

 

2015-10-21 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Skogens vatten – Vattenkonferens hösten 2016. 

 

Sekreteraren gör den bedömningen, att efter den 29 oktober 2015, så kommer 

det utkristalliseras om och vilka i Pernilla Landins nätverk som kan tänka sig att 

både agera och aktivt medverka i denna tänkta Vattenkonferens och självklart då 

även Torsås kommun och Kustmiljögruppen. 

 

Inför dagens överläggning 2015-10-29 har sekreteraren varit telefonledes i 

kontakt med Pernilla Landin och kan glädjande meddela att de närvarande i 

Pernilla L nätverk tyckte att idén var bra med fokus lagt på Vattenråden och 

Kustmiljögruppen med sina ideella krafter och bör därför inte sammanblandas 

med Kalmar kommuns och Kalmarsundskommissionens Vattensamling under 

sommaren 2016. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Skogens-vatten-Vattenkonferens-hosten-2016.pdf
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Lena Peribert framhåller vikten av att Lena Ek, som portalfigur för konferensen 

omgående kontaktas så att datum och tid kan bestämmas. Övrig person som 

omnämns under överläggningen av Lena Peribert är Mats Blomberg, Södra. 

 

Kalmarsundskommissionen har enligt Pernilla L lovat att ekonomiskt stödja 

Kustmiljögruppens initiativ. 

 

Med hänvisning till beslutsparagraf 15199 i detta protokoll, där bland annat 

arbetsfördelningen inom styrelsen berörs, bör styrelsen ta ställning till vilka som 

skall bära det yttersta ansvaret inom Kustmiljögruppen för genomförandet av en 

ev. konferens. 

 

Utifrån en samlad bedömning av presidiet torde det vara Lena Peribert och 

Robert Briland som har de bästa förutsättningarna att representera 

Kustmiljögruppen och ingå i den arbetsgruppen som har ansvaret för 

Vattenkonferensens genomförande, som förmodligen kommer att se dagens ljus 

under den senare delen av 2015 eller i början av 2016. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lena Peribert omgående kontaktar Lena Ek för att bestämma datum och tid. 

 

 Sekreteraren meddelar övriga aktörer, när datum och tid är klubbat. 

 

 Lena Peribert och Robert Briland kommer att representera Kustmiljögruppen 

och ingå in den arbetsgrupp som har ansvaret för vattenkonferensens 

genomförande. 

 

 

 

 

§ 15204 Vad tog vi med oss från Länsstyrelsen inbjudan till en heldag den 26 oktober 

                 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-09-17, § 15166. 

Av ärendebeskrivningen framgår följande. 

 

”På agendan står information och dialog (diskussionsgrupper) kring olika typer 

av åtgärder, goda exempel, finansieringsmöjligheter, vad behövs för att 

möjliggöra ett ännu effektivare åtgärdsarbete mm”. 
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”Skicka gärna in förslag på vad ni tycker är viktigt att ta upp (email till Carina 

Pålsson)” 

 

”Många olika åtgärder för en bättre vattenkvalitet har genomförts i Kalmar län 

och flera projekt med fokus på bl.a. minskat näringsläckage, biotopvård och fria 

vandringsvägar pågår idag Samtidigt visar den genomförda statusklassningen 

att behovet av åtgärder är fortsatt stort”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Följande personer skall delta och representera Kustmiljögruppen vid 

Länsstyrelsens heldag med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och 

kustvatten John Bräutigam, Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 

 

Vid dagens överläggning hänvisar sekreteraren till inkommande handlingar som 

finns i diariet i detta ärende med datum 2015-10-01 resp. 2015-10-02 resp.  

2015-10-16 och 2015-10-20. 

 

När denna kallelse utsänds till ledamöterna så har konferensen ännu inte 

genomförts, varför sekreteraren ber att få återkomma under överläggningen med 

styrelsen den 29 oktober och ge en muntlig redogörelse. 

 

Sekreteraren redogör i punktform, utifrån programmet de tre honnörsorden för 

konferensen, som var – goda exempel – inspiration – finansiering – av 

åtgärdsarbeten i vatten, vilket talarlistan ger stöd för… 

 

- Vad händer efter att Vattenmyndigheten för Södra Östersjön träffas den 19 

december 2015? 

- Biotopvård på Öland, Niclas Solberg, Ölands trolling och sportfiskeklubb. 

- SWOT-analyser på gårdsnivå – ett projekt som syftar till ökad produktion 

och minskat näringsläckage, Dennis Wiström, Västerviks kommun. 

- Åtgärdskartering och funktionella kantzoner, Jens Nilsson, Mönsterås 

kommun. 

- Åtgärdsarbeten i vatten – hur går man tillväga, Tobias Borger, Länsstyrelsen 

Kalmar. 

- Finansieringsmöjligheter, Anders Kjellberg, Carina Pålsson och Eva 

Hammarström, Länsstyrelsen Kalmar. 

- Gruppdiskussioner – Vad behövs för ett effektivare åtgärdsarbete? Hur 

jobbar vi bättre tillsammans? Vilka är flaskhalsarna? 

 

Många intressanta frågor kom att diskuteras, men särskilt tydligt var att 

Länsstyrelsen vill vara med från början på tåget och aktivt stödja alla de tankar, 
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idéer och förslag som finns ute bland de olika aktörer som verkar och arbetar 

med vattenfrågor. Åtgärdsdelen sker och administreras av/via Jordbruksverket 

baserat på EU:s artiklar. 

 

Särskilt intressant för Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar var då de 

olika stödformerna från EU presenterades, genomgicks och kommenterades. 

Powerpoint-materialet kommer att sändas ut till de deltagande snarast, dock har 

detta inte skett intill styrelsens överläggning.  

 

Sekreteraren kommer att lägga ut detta material på hemsidan, så att även 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner får tillgång till denna kunskapsbas för 

vattenvårdsarbeten inom och i den egna miljöföreningen. 

 

Kärrabo Kustvårdsförening skulle varit representerad vid konferensen, men 

lämnade återbud i sista stund. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att ge sekreteraren i uppdrag att lägga ut Powerpoint-materialet på 

Kustmiljögruppens hemsida, så att även medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner får tillgång till denna kunskapsbas för vattenvårdsarbeten 

inom och i den egna miljöföreningen. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 Med tillägg för att sekreteraren skall till Pernilla Landin framföra önskemål 

om att resultatet, tankar och reflektioner av kursdagen på Länsstyrelsen skall 

vara med på dagordningen till Vattenrådets sammanträde torsdagen den 12 

november 2015. 
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§ 15205 Avstämningsmöte med Kärrabo Kustvårdsförening onsdagen den 4 november 

               2015 vad avser genomförd förstudie av vattenförbättrande åtgärder utmed 

                  kuststräckan mellan badudden i Bergkvara och Skeppevik 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 samt 2015-01-22, 

§ 15023 resp. 2015-05-21, § 15132 resp. 2015-09-17, § 15163 

 

Vid styrelsens sammanträde den 17 september 2015, § 15163 framkom följande. 

 

Sekreteraren har under sommaren fortsatt med arbetet med delprojektbeskriv- 

ningarna och kan nu även berätta att de två sista delprojekten med nummer 

08:01 och 08:02 nu är färdiga för korrekturläsning och Pernilla Landins 

tumavtryck.  

 

Detta innebär att ordföranden kan kontakta Kärrabo kustvårdsförening för att 

planera in en träff under oktober månad med genomgång av 

presentationsmaterialet med förslag på prioriteringar och hur arbetet skall gå 

vidare. 

Under försommaren har även kontakter tagits med Leader Småland Sydost, se 

paragraf 15164 i protokoll daterat 2015-09-17, för att se över och bilda sig en 

uppfattning om, vilka möjligheter det finns att erhålla ekonomiskt stöd för 

föreslagna vattenförbättrande åtgärder inom projektet. 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund kommer att representera Kustmiljögruppen vid det 

seminarium med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten som 

Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder till måndagen den 26 oktober 2015. 

  

Se även § 15166 i protokoll från 2015-09-17 samt § 15204 i detta protokoll 

Härutöver har Leader Småland Sydost i ett Nyhetsbrev som finns i diariet  

2015-08-07, beskrivit hur processen kring den nya planperioden sakta avancerar 

framåt och att ansökningar först kan bli aktuella under mars-april månad 2016. 

 

2015-08-07 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Nyheter från Leader Småland Sydost”. 

En ytterligare viktig faktor som återstår är att få Pernilla Landins tumavtryck på 

föreslagna åtgärder i prioriteringsordning med rättelser och korrigeringar innan 

projektet kan presenteras för Kärrabo Kustvårdsförening. 

Sekreteraren hänvisar till projektredovisningen i sin helhet som återfinns på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vad-hander-infor-SydostLeader.pdf
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http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-

vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-

varen-2015/  

 

Styrelsen beslutar att 

 Ordföranden kan kontakta Kärrabo kustvårdsförening för att planera in en 

träff under medio oktober månad, före ”Höstträffen 2015” den 24 oktober 

2015 med deltagare från Kustvårdsföreningen, Torsås kommun/Vattenrådet 

och Kustmiljögruppens presidium för genomgång av presentationsmaterialet 

på delprojektnivå med förslag till prioriteringar och hur arbetet skall gå 

vidare. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar, att det nu föreligger ett datum för en presentations- 

redovisning av hela förstudien, vilken är satt till onsdagen den 4 november 2015. 

Tidpunkten är vald mot bakgrund av att sekreteraren är arbetsfri denna dag och 

att Rune Alexandersson, ordförande i Kärrabo Kustvårdsförening är i Bergkvara 

detta datum. 

 

Tyvärr har Gunnar Larsson, ledamot av Kärrabo Kustvårdsförening avanmält 

sitt eltagande i Länsstyrelsens heldag den 26 oktober 2015 med fokus lagt på 

åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. Detta faktum känns inte bra inför det 

fortsatta vattenvårdsarbetet, då det enligt sekreteraren var en klockren och väl 

timad möjlighet för kustmiljöföreningen att få kunskap om vilka möjligheter det 

finns för att både genomföra och finansiera vattenåtgärder i inlands- och 

kustvatten enligt § 15204 i detta protokoll. 

 

Innan de olika delprojekten prioriteras inbördes bör kustvårdsföreningen 

undersöka, om det inom det geografiska projektområdet/projektområdena som 

föreningen har rådighet över genom markägarna är eller har känsliga… 

 

- naturmiljöer – för fauna och flora 

- kulturmiljöer 

 

… som kan sätta begränsningar för delprojektens genomförande. 

 

Dessutom är det särskilt viktigt att framhålla, om vad som sägs i sista stycket 

med början på sidan 21, där det står… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
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… särskilt tydligt var att Länsstyrelsen vill vara med från början på tåget och 

aktivt stödja alla de tankar, idéer och förslag som finns ute bland de olika 

aktörer som verkar och arbetar med vatten. Åtgärdsdelen sker och 

administreras av/via Jordbruksverket baserat på EU:s artiklar. 

 

Sekreteraren presenterar översiktligt en informationsskrift som framtagits av 8 

länsstyrelser, Linnéuniversitetet, SLU, Sportfiskarna, Vattenmyndigheten för 

Södra Östersjön, HaV och Stockholms universitet. Under rubriken Hållbart 

nyttjande och långsiktig förvaltning står det bland annat på sidan 7…  

 

”Torsås och Värmdö är exempel på kommuner som i sina översiktsplaner tar ett 

tydligt grepp om kusten”. Alla vi som använder kusten har gemensamt ett 

ansvar att skydda och vårda dessa miljöer. Stugägare kan se över sina avlopp, 

båtägare och fritidsfiskare kan t.ex. ta hänsyn till fiskens lekperioder och 

lekområden. 

 

Sekreteraren ber att få återkomma i detta ärende, eftersom avstämningsmötet 

med Kärrabo Kustvårdsförening 2015-11-04 ligger i tid efter Kustmiljögruppen 

styrelsemöte 2015-10-29. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta  

 Att detta ärende skall vara med på dagordningen till styrelsens sammanträde 

i december 2015. 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

§ 15206 Tillkomst av kalkbaserad närsaltsfälla i Södra Kärr 1:55 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2013-03-21, § 13090 resp. 2013-04-23, § 13191 

 

Detta är ett nytt vattenprojekt som Pernilla Landin och sekreteraren tagit  

initiativ till, men som grundar sig på den dikesinventeringen som Södra Kärr  

Samfällighetsförening och Kustmiljögruppen genomförde tillsammans i 
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samverkan under 2013 och som finns redovisat på Kustmiljögruppens hemsida 

på länken http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-

langs-kuststrackan-i-torsas-kommun/  

 

Vid ”Vårträffen” med medlemsföreningarna lördagen den 15 juni 2013 

har Pernilla Landin, Torsås kommun en egen programpunkt mellan klockan  

09.40-10.30 med rubriken ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella 

krafter” med tre underrubriker i programmet… 

 Hur gör vi för kartläggning av diken utmed kusten som mynnar i 
Kalmarsund? 

 Vattenrikessnurran!  

 Vad visar vattenprover och förekomsten av vattenlevande organismer?  

Pernilla L kommer att genom sin föreläsning, sina förevisningar och 
demonstrationer på ”Vårträffen” på sitt trevliga sätt ge medlems- 
föreningarnas kontaktpersoner mycket goda förutsättningar för att 
genomföra inventeringen av alla de diken som finns längs kuststräckan i 
Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. 

Medlemsförening       Datum för inventering            Rapport  (PDF)    

Södra Kärr                 2013-07-04   Klicka här för att läsa hela rapporten! 
 Samfällighets- 
              förening  

  

 Under dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren redogör för att lördagen den 24 oktober 2015, direkt efter 

                  ”Höstträffen” och besöket hos Bertil Aspernäs ca 15.30 så kommer det att 

                genomföras en arbetsträff vid det planerade kalkdiket där markägaren Marie 

                      Axelsson, arrendatorn Peter Johansson, representanter för Södra Kärr 

             Samfällighetsförening, Pernilla Landin, Vattenrådet samt Karl-Gustaf (Kåge)  

               Eklund och Pia Prestel, Kustmiljögruppen deltar. 

 Pernilla Landin har via mail översänt underlag till arbetsträffen, som finns i 

  diariet 2015-10-16 och som redovisas nedan.  

2015-10-16 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Här kommer karta, ansökningshandlingar gällande kalkdike i 

Södra Kärr” jämte sex bifogade filer… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-langs-kuststrackan-i-torsas-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/inventering-av-de-diken-som-finns-langs-kuststrackan-i-torsas-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/08/Dikesinventering-i-S%C3%B6dra-K%C3%A4rr-2013-07-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Har-kommer-karta-ansokningshandlingar-Sodra-Karr.pdf
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# Avtal markägarna. (PDF) 

# Förslag till skötselplan. (PDF) 

# Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från 

strandskyddet. (PDF) 

# Karta med inritat åtgärdsområde. (PDF) 

# Södra Kärr kalkfilter. (PDF) 

# Södra Kärr kalkdike. (PDF) 

Sekreteraren berättar att arbetsträffen har genomförts på tid och plats enligt 

planeringen och samtliga inblandade parter är överens om, att ett kalkdike enligt 

den modell och skiss som Pernilla Landin presenterar för deltagarna är bra och 

skulle empiriskt kunna reducera mängden fosfor ut till den grunda och delvis 

instängda viken mellan fastlandet och Nötholmen på upp till 35 %.  

 

Länsstyrelen kräver att Torsås kommun som projektägare måste ansöka om 

”anmälan om vattenverksamhet”, vilket kan ta upp till 9 veckor. Tanken är att 

diket partiellt skall rensas på en sträcka av ca 125 meter innan kalken läggs i 

diket. Arrendatorn skall se till och ansvarar för att arbetet med den partiella 

rensningen av diket, utläggning av ca 40 ton kalk sker under förvintern 2015 

samt att kalken tas upp inom 4 år. Samtliga åtgärder kommer att bekostas inom 

ramen för Pernilla Landins budget för 2015. 

 

Rensningsmassorna och den utlagda kalken kommer efter upptagande att 

återbördas till närliggande åkermark som jordförbättring, vilket ger en win-win 

effekt med förhöjd produktion - avkastning för arrendatorn och miljön med 

bättre vattenkvalité och vattenstruktur. 

 

Samråd kommer och måste ske med Södra Kärr Samfällighetsförening, eftersom 

dels föreningen har skötselansvar för grönområdet intill diket, dels inte medför 

”men” i form av odör från de upplagda reningsmassorna för de fastigheter som 

ligger i området och utmed diket. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att sekreteraren skall återrapportera till styrelsen när arbetet med 

kalkbaserad närsaltsfälla slutförts. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Avtal-Mark-ñgaren-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/K-3-3-77-sk-Âtselplan-kroka.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Karta-med-inritat-Ñtg-ñrdsomr-Ñde.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/S-ûDRA-K-äRR-kalkfilter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/S-ûDRA-K-äRR-KALKDIKE.pdf
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§ 15207 Nytt avtal mellan Kustmiljögruppen och WebbochForm.se för verksamhetsåret 

               2016 

 Sekreteraren redogör för att Johan Blomqvist, WebbochForm.se är den person 

             som i samverkan med Kustmiljögruppens sekretariat designat den nya hemsidan 

                     som såg dagens ljus under hösten 2011 och därefter varit föreningens webb- 

                    konsult. 

 Resultatet har varit mycket lyckat under de drygt fyra år som samarbetet pågått 

                   och varit själva navet i informationsflödet såväl inom styrelsen såväl som 

                  yttervärlden och de kontaktytor samt det kontaktnät som Kustmiljögruppen har 

             och arbetar inom. 

Sedan 2013 har samarbetet formaliserats i ett-års avtal som kontinuerligt 

uppdateras efter utvärdering och som reglerar båda parternas såväl skyldigheter 

såväl som rättigheter. Enligt nu gällande avtal så skall detta sägas upp senast per 

den 31 oktober 2015. 

Presidiet har valt att skriva om avtalet för kalenderåret 2016 på samma villkor 

som gällt under 2015, vilket i korthet innebär att WebbochForm.se äger rätt till 

att maximalt debitera Kustmiljögruppen i realtid för 25 timmar. Överstiger den 

arbetade timtiden detta belopp, så skall Kustmiljögruppen inte debiteras för 

detta. Timpriset exklusive moms är oförändrat för 2016. 

Sekreteraren har i likhet med föregående år bett Johan Blomqvist att ta fram 

statistik som mäter flera parametrar för att styrelsen skall kunna bilda sig en 

uppfattning om hur pass stort värde hemsidan har i föreningens informations- 

verksamhet.  Johan B redovisar webbstatistik dels för perioden 2014-10-24 till 

2015-10-24 respektive 2013-10-24 till 2014-10-24, som inkommen handling och 

finns i diariet 2015-10-23. 

2015-10-23 

Inkommer svarsmail från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

”Webbstatistik för 2015 och ur ett historiskt perspektiv” jämte en bifogad fil… 

# Webbstatistik för 2015. (PDF) 

Av webbstatistiken framgår bland annat följande… 

- Att antalet sessioner ökat från 2 419 till 2 958 eller med 22.3 % 

- Att antalet användare ökat från 950 till 1 268 eller med 33.5 % 

- Att antalet sidor per session ökat från 3.9 till 5.7 eller med 45.4 % 

- Att genomsnittlig sessionstid minskat från 07:10 till 06:21 minuter 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Webbstatisktik-for-2015-och-ur-ett-historiskt-perspektiv.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-ûversikt-Âver-m-Ñlgrupp-20141024-20151023-20131024-20141023.pdf
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- Typ of visitor:         Period:   Percent: 

Return  2014-okt-24 – 2015-okt-23                      58.2 % 

New  2014-okt-24 – 2015-okt-23                      41.8 % 

 

Return  2013-okt-24 – 2014-okt-23                     62.7 % 

New                  2013-okt-24 – 2014-okt-23   37.3 % 

 

Presidiet förslår styrelsen att besluta att 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till avtal mellan 

WebbochForm.se och Kustmiljögruppen för kalenderåret 2016 på de villkor 

som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. 

 Detta ärende justeras omgående under pågående överläggning. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag 

 

 

§ 15208 Informationsbroschyr utgåva 4 – Våren 2016 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-01-21, § 15009 resp. 2015-03-19, resp. 15076 resp.  

2015-04-14, § 15104 resp. 2015-05-21, § 15126 resp. 2015-09-17, § 15159 resp. 

2015-09-17, § 15160. 

 

Arbetet med att revidera Kustmiljögruppens informationsbroschyr har pågått  

sedan vintern 2014/2015 och har tyvärr ännu inte nått fram till någon slutlig 

lösning till följd av saker, händelser och omständigheter som ordföranden och 

styrelsen inte har haft någon rådighet över. 

 

I protokollet från den 21 januari 2015, § 15009 kan det bland annat läsas… 

 

- Ordföranden håller som bäst på med att revidera vår nu gällande info-

broschyr, utgåva 3, våren 2014 med anledning av att styrelsen fått nya 

ansikten samt att antalet medlemsföreningar har minskat från 17 till 16 
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stycken, då Djursviks hamnförening efter utredning inte längre har några 

medlemmar och därför inte längre bedriver någon verksamhet. 

- Det råder stor osäkerhet om, hur det egentligen ser ut och ligger till med 

medlemsföreningarna i den norra delen av kustremsan i Torsås kommun.  

Existerar verkligen Djursviks Stugförening, som nu är upptagen som 

medlemsförening i Kustmiljögruppen eller är det andra föreningar såsom 

Kroka Stugförening och/eller Påbonäs Stugförening, som skall vara 

medlemmar?  

- Av nedan inkommen och redovisad mailkorrespondens 2015-01-21, som 

finns i diariet med samma datum, framkommer dels hur komplext detta 

ärende är, dels vilket omfattande arbete som ordföranden redan lagt ner för 

att få ordning på medlemsmatrikeln. 

- 2015-01-21 

Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Stugförening”. 

- Mot bakgrund av vad som ovan redovisas berättar ordföranden, att arbetet 

för närvarande har stannat av, för att vid lämpligt tillfälle börja på nytt, när 

relevanta uppslagstrådar kan skönjas i tunneln. 

  

Den senaste info-broschyren – utgåva nr 3 – Våren 2014 - finns på 

Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken dokumentarkiv/PR på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/   

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 En ny info-broschyr tas fram, utgåva 4 – Våren 2016 där Djursviks 

Stugförening utgår, varför antalet medlemsföreningar i Kustmiljögruppen 

efter denna justering uppgår till 15. 

 

 Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren i samverkan med Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till info-broschyr, 

att presenteras för styrelsen under senvintern/våren 2016. 

 Med tillägg för att kassören i sitt revideringsarbete med föreningens 

verksamhetsbudget för 2015 beaktar kostnader för externt köpta tjänster. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/
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§ 15209 Revidering av verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018 

När denna kallelse utsänds till ledamöterna så har föreningsstämman, som går 

av stapeln lördagen den 24 oktober 2015 ännu inte genomförts, varför 

sekreteraren ber att få återkomma i detta ärende under överläggningen med 

styrelsen den 29 oktober och ge en muntlig redogörelse. 

 

 I kallelsen till föreningsstämman enligt § F1515 framkommer följande i 

                ärendeberedningen. 

 

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsplan. 

 

Sekreteraren har på styrelsens uppdrag tagit fram en tre-årig verksamhetsplan 

med början 2015 samt en flerårsplan 2016-2017 presenterad i en matrisbild, som 

bifogas denna kallelse och som föreningsstämman 2014-11-22, § F1412 tog 

beslut på. 

 

Styrelsen har behandlat detta ärende 2015-09-17, § 15157 där det i 

beslutsformuleringarna framkommer följande… 

 

 Under punkt 12:13 i föreningens stadgar - Fastställande av verksamhetsplan 

för det kommande verksamhetsåret - skall det särskilt beaktas av vad som 

framgår av § 15155 i detta protokoll, då föreningen saknar vald ordförande 

för det kommande verksamhetsåret 2016, vilket i korthet innebär att 

flerårsplanen ligger som underlag. 

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att 

 

 Flerårsplan 2016-2017 antagen av föreningsstämman 2014-11-22, § F1412 

får ligga som styrdokument för föreningens verksamhet under 2016. 

 

 Ge styrelsen i uppdrag att uppdatera namnen på de personer som ansvarar 

för respektive verksamhet. 

 

Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag. 

 

 

Under dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 
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Sekreteraren redogör för att det enligt den organisationsmodell, daterad 

2015-03-26, som styrelsen har arbetat efter under verksamhetsåret 2015 så 

åligger denna arbetsuppgift kassören. Klicka på de blå länkarna nedan 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf  

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/  

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att uppdra till kassören att revidera och utarbeta förslag till ny 

verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 med flerårsplan 2017-2018. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren skall översända verksamhetsplan 2015 med 

flerårsplan 2016-2017 som Word-fil till kassören Lena Peribert. 

 

 

§ 15210 Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018 

När denna kallelse utsänds till ledamöterna så har föreningsstämman, som går 

av stapeln lördagen den 24 oktober 2015 ännu inte genomförts, varför 

sekreteraren ber att få återkomma i detta ärende under överläggningen med 

styrelsen den 29 oktober och ge en muntlig redogörelse. 

 

 I kallelsen till föreningsstämman enligt § F1516 framkommer följande i 

                ärendeberedningen. 

 

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsbudget. 

 

Kassören har på styrelsens uppdrag tagit fram en tre-årig verksamhetsbudget 

med början 2015 samt en flerårsplan 2016-2017 presenterad i en matrisbild, som 

bifogas denna kallelse och som föreningsstämman 2014-11-22, § F1413 tog 

beslut på. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2015/
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Styrelsen har behandlat detta ärende 2015-09-17, § 15157 där det i 

beslutsformuleringarna framkommer följande… 

 

 Under punkt 12:12 i föreningens stadgar - Fastställande av 

verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret - skall det särskilt 

beaktas av vad som framgår av § 15155 i detta protokoll, då föreningen 

saknar vald ordförande för det kommande verksamhetsåret 2016, vilket i 

korthet innebär att flerårsplanen ligger som underlag. 

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta att 

 

 Flerårsplan 2016-2017 antagen av föreningsstämman 2014-11-22, § F1412 

får ligga som styrdokument för föreningens budget under 2016. 

 

 

Föreningsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

Under dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att det enligt den organisationsmodell, daterad 

2015-03-26, som styrelsen har arbetat efter under verksamhetsåret 2015 så 

åligger denna arbetsuppgift kassören. Klicka på de blå länkarna nedan 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf  

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-

2015/ 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att uppdra till kassören att revidera och utarbeta förslag till ny 

verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 med flerårsplan 2017-2018. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren skall översända verksamhetsbudget 2015 

med flerårsplan 2016-2017 som Word-fil till kassören Lena Peribert. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
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§ 15211 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2015” 

Sekreteraren påminner ledamöterna om, att detta styrelsesammanträde är det 

näst sista för verksamhetsåret 2015 och mot bakgrund av detta faktum måste 

blicken automatiskt lyftas till vad som kommer att hända under januari 2016. 

Sekreteraren anser det därför nödvändigt att det i likhet med tidigare år görs upp 

en plan för hur årsredovisningen skall tas fram. 

Föreningens årsredovisning har under de senaste åren varit ett ganska ambitiöst 

framtaget dokument på drygt 30 sidor, både vad avser en genomgång av det år 

som gått ur verksamhetssynpunkt, styrelsens förvaltningsberättelse, en klassisk 

ekonomidel, men även med kikaren riktad mot den kommande tre-årsperioden.  

Centrala moment i årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 blir då, 

 

 Förvaltningsberättelse. 

 Verksamhetsberättelse som både omfattar händelser inom 

”kustmiljöfamiljen”, men även de externa aktiviteter som Kustmiljögruppen 

involverats i under det år som gått. 

 Kustmiljögruppens framtid inför det nya och osäkra verksamhetsåret 2016. 

 Resultat och balansräkning. 

 Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdisposition. 

 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

 Tilläggsupplysningar. 

 Revisorsuppdraget. 

 Revisionsberättelsen. 

 

Sekreteraren redogör för att enligt föreningens stadgar § 10 – Räkenskaper, så 

skall styrelsens årsredovisning överlämnas till föreningens revisor senast den 15 

mars 2016. 

Detta medför att styrelsen har endast två ordinarie styrelsemöten under första 

kvartalet 2016 till sitt förfogande för att ta fram en komplett årsredovisning, som 

håller den standard som revisorn i likhet med föregående år kräver av styrelsen. 

Revisorn har sedan en månad på sig fram till den 15 april 2015, att begära in 

kompletterande handlingar från styrelsen samt avge sin revisionsberättelse. 
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Det är därför synnerligen viktigt att arbetet med att ta fram en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2015 påbörjas omgående efter årsskiftet och att den verbala, 

deskriptiva och retrospektiva delen av årsredovisningen finns redan på plats och 

är färdig till styrelsens sammanträde under januari/februari 2016. 

Det är i förvaltnings- och verksamhetsberättelserna, som den verbala, 

deskriptiva och retrospektiva delen återfinns genom att vaska fram viktiga 

händelser om hur verksamhetsåret 2015 varit. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 skall finnas i ett utkastförslag 

intill styrelsens sammanträde i februari månad 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren skall översända ”Årsredovisning för 

verksamhetsåret 2014” som Word-fil till kassören Lena Peribert. 

 

Kustmiljögruppens ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2014” finns på 

Kustmiljögruppens hemsida på länken … 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/09/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar.pdf  

 

 

§ 15212 Fullmakt för Rune Fransén, att i Torsås Kustmiljögrupps namn fullt ut 

                  företräda föreningen i kontakterna gentemot Länsstyrelsen i Kalmar län, då det 

                   gäller att teckna ”Nytt/förlängt femårigt tillstånd för vassklippning avseende 

                  perioden 2016-2020” 

 

Se tidigare ärendebeskrivning i detta ärende från styrelsens sammanträde  

2015-01-22, § 15015 samt föreningsstämman 2015-10-24, § F1517:4. 

Det är styrelsens bestämda uppfattning och mål, att ett nytt samråd enligt 12 

kap. 6 § MB samt 8 § förordning (1998:904) om samråd måste vara på plats 

inför vassklippningssäsongens början i medio juli månad 2016.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar.pdf
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Det nya samrådsförfarandet enligt MB måste bygga på samma förutsättningar 

och samma yrkanden som det tidigare samrådet från 2011. 

 

Med hänvisning till vad som föreningsstämman har beslutat om i § F1508, så 

kan enligt Rune Fransén nu arbetet på allvar påbörjas med framtagande av 

underlags- och kartmaterial samt kontakter med medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner. 

 

Förteckning över Kustmiljögruppens medlemsföreningar som både har 

Länsstyrelsens och Torsås kommuns godkännande för såväl vasslåtter såväl som 

omhändertagande av den slagna vassen under vassklippningssäsongen 2015 

bifogas. 

 

Klicka på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf 

För att Rune Fransén, inte längre ordförande för Torsås Kustmiljögrupp, skall 

kunna genomföra sitt uppdrag måste ordföranden John Bräutigam på styrelsens 

vägnar utfärda en fullmakt, utställd på Rune Fransén för uppdragets 

genomförande. 

Fullmakten bör utformas så, att Rune Fransén i Torsås Kustmiljögrupps namn 

fullt ut kan företräda föreningen i kontakterna gentemot Länsstyrelsen i Kalmar 

län, då det gäller att teckna ”Nytt/förlängt femårigt samråd/tillstånd för 

vassklippning avseende perioden 2016-2020” samt underteckna samtliga de 

handlingar som krävs för samrådet/tillståndet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Presidiet skall utforma förslag till FULLMAKT. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf
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Informationsärenden §§ 15213 – 15227 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

  överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att  

 Lägga informationsärendena till handlingarna. 

 

§ 15213 Vattenrådet 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-10-06 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet med 
rubriken ”Aktivitet 24/10 samt minnesanteckningar” jämte en bifogad fil… 
# Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet finns på Vattenrådets 
hemsida – http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/  

 

 

§ 15214 Ölands vattenråd 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

 

2015-10-16 

Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken 

”Välkommen till kunskapskväll om Ölands vatten” jämte en bifogad fil… 

# Affisch kunskapskväll. (PDF) 

 

 

§ 15215 Kalmarsundskommissionen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

 

2015-09-23 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Styrelsemöte med 

Kalmarsundskommissionen den 19 november”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Aktivitet-2015-10-24-samt-minnesanteckningar.pdf
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Valkommen-till-kunskapskvall-om-Olands-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Affisch-kunskapskv-ñll.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-2015-11-19.pdf
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2015-10-05 

Inkommer mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Inbjudan till KSK-arbetsgrupp 

om musselodling. 

 

2015-10-22 

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

ordförande med rubriken ”Dagordning Kalmarsundskommissionens 

arbetsgrupp 29/10”. 

 

 

§ 15216 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-09-27 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Inför morgondagens möte med Länsstyrelsen”. 
 
2015-09-28 
Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av vassklipparen 
med rubriken ”Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och 
omhändertagande samt uppföljning och utvärdering i samverkan med 
Torsås kommun”. 
 
2015-10-01 
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län med 
rubriken ”Inbjudan till åtgärdsarbete i vatten den 26 oktober 2015” jämte en 
bifogad fil… 
# Åtgärdsarbete i vatten – exempel, inspiration och finansiering. (PDF) 
 
2015-10-01 
Inkommer mail (PDF) från Karin Löfström, strateg för ekologisk hållbarhet 
vid kommunledningskontoret i Kalmar kommun med rubriken ”Tack för att 
du följde med på hållbarhetssafari!”. 
 
2015-10-02 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Johansson, Södra Kärr 
Samfällighetsförening med anledning av utsänd information om 
Länsstyrelsens inbjudan till ”Åtgärdsarbete i vatten – exempel, inspiration 
och finansiering”.  
 
2015-10-16 
Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Rune Alexandersson, 
Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken ”Avstämningsmöte om förstudie 
avseende Vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-KSK-arbetsgrupp-om-musselodling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Dagordning-Ksk-arbetsgrupp-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Infor-morgondagens-mote-2015-09-28-med-Lansstyrelsen1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Expediering-av-§-15161-2015-09-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-Atgardsarbete-i-vatten-2015-10-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-àtg-ñrder26okt2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tack-for-att-du-foljde-med-pa-hallbarhetssafari.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Atgardsarbete-i-vatten-2015-10-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Planeringsmote-ang-forstudie-Karrabo.pdf
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2015-10-16 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) Länsstyrelsens påminnelse om kurs 
i ”Fokus på åtgärdsarbete i vatten 2015-10-26 till Rune Alexandersson och 
Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med sista anmälningsdag, 
måndagen den 19 oktober. 

2015-10-16 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Här kommer karta, ansökningshandlingar gällande kalkdike i 
Södra Kärr” jämte sex bifogade filer… 
# Avtal markägarna. (PDF) 
# Förslag till skötselplan. (PDF) 
# Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från 
strandskyddet. (PDF) 
# Karta med inritat åtgärdsområde. (PDF) 
# Södra Kärr kalkfilter. (PDF) 
# Södra Kärr kalkdike. (PDF) 

2015-10-18 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med rubriken ”Kåge söker kontakt med anledning av kalkdike i 
Södra Kärr”. 
 
2015-10-20 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) en förfrågan till Pernilla Landin, 
sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Planeringsmöte hos Kåge 2015-11-
05?” 
 
2015-10-20 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Planeringsmöte hos Kåge 2015-11-05?” 
 
2015-10-20 
Inkommer mail (PDF) Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med 
rubriken ”26/10 Kalmar”. 
 
2015-10-20 
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, åtgärdssamordnare 
Vattenenheten Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Inbjudan – 
Åtgärdarbete i vatten den 26 oktober 2015” jämte en bifogad fil… 
# Inbjudan. (PDF) 

2015-10-21 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Skogens vatten – Vattenkonferens hösten 2016. 
 
2015-10-21 
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo 
Kustvårdsförening med rubriken ”Ändrad tid för planeringsmöte hos Kåge”. 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Paminnelse-Fokus-pa-atgardsarbete-i-vatten-2015-10-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Har-kommer-karta-ansokningshandlingar-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Avtal-Mark-ñgaren-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/K-3-3-77-sk-Âtselplan-kroka.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Karta-med-inritat-Ñtg-ñrdsomr-Ñde.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/S-ûDRA-K-äRR-kalkfilter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/S-ûDRA-K-äRR-KALKDIKE.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kage-soker-kontakt-med-anledning-av-kalkdike-i-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Planeringsmote-hos-Kage.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-planeringsmote-hos-Kage-20151105.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/2015-10-26-Kalmar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-Atgardsarbete-i-vatten-den-26n-okt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-àtg-ñrder26okt20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Skogens-vatten-Vattenkonferens-hosten-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Andrad-tid-for-planeringsmote-hos-Kage.pdf
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2015-10-21 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Träff i Södra Kärr angående kalkbaserad 
närsaltsfälla/kalfilter”. 

2015-10-22 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till ledamöterna i styrelsen för 
Södra Kärr Samfällighetsförening information om träff och inledande samråd 
angående kalkbaserad närsaltsfälla/kalkfilter. 

 

 

§ 15217 Kustmiljögruppens sponsringskampanj 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-10-06 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 
med rubriken ”Sponsringskampanj”. 
 
 

 

§ 15218 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

 

Inga inkomna ärenden! 

 

 

 

§ 15219 WebbochForm.se 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-09-27 
Sekretariatet informerar via mail (PDF) John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande att det nu föreligger en muntlig bekräftelse från Johan 
Blomqvist, WebbochForm.se att nuvarande samarbetsavtal kan förlängas 
med ytterligare ett år på oförändrade villkor. 

2015-09-28 
Inkommer mail (PDF) från John Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 
”Ny sida Höstträffen 2015”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Traff-i-Sodra-Karr-ang-kalkbaserad-narsaltsfalla.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Traff-i-Sodra-Karr-ang-kalkbaserad-narsaltsfalla.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sponsringskampanj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Mail-2015-09-27-Nytt-samarbete-infor-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ny-sida-Hosttraffen-2015.pdf
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2015-10-11 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) förslag till AVTAL om webbtjänster 
för 2016 till Johan Blomqvist, WebbochForm.se och John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande för kontroll och genomläsning, så att detta 
ärende kan finnas med på kallelsen till styrelsens sammanträde den 29 
oktober 2015 för beslut. Avtalsförslaget finns för beredning hos sekretariatet 
och är inte offentligt. 
 
2015-10-12 
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 
rubriken ”AVTAL om webbtjänster för 2016”. 

2015-10-16 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken AVTAL om webbtjänster för 2016. 

2015-10-16 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 
”Tidningsartiklarna inlagda på hemsidan”. 
 
2015-10-21 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 
”Inskannad artikel”. 

2015-10-23 

Inkommer svarsmail från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

”Webbstatistik för 2015 och ur ett historiskt perspektiv” jämte en bifogad fil… 

# Webbstatistik för 2015. (PDF) 

2015-10-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Länkkoppling mellan senaste nytt och Höstträffen”. 

 

 

 

§ 15220 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september och oktober månad 2015 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-09-22 
Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppen med rubriken 
”Nyhetsbrev september 2015” för distribution till de personer som finns på 
Kustmiljögruppens interna och externa mailinglistor, jämte två bifogade 
filer… 
# Nyhetsbrev september 2015 med inbetalningskort. (PDF) 
# Nyhetsbrev september 2015 utan inbetalningskort. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Avtal-om-webbtjanster-for-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Avtal-om-webbtjanster-for-20161.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/AVTAL-om-webbtjanster-for-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tidningsartiklarna-inlagda-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inskannad-artikel-Agenda-2030.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Webbstatisktik-for-2015-och-ur-ett-historiskt-perspektiv.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-ûversikt-Âver-m-Ñlgrupp-20141024-20151023-20131024-20141023.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Lankkoppling-mellan-senaste-nytt-och-Hosttraffen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-september-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-september-2015-slutlig-med-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-september-2015-slutlig-utan-inb.kort_2.pdf
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2015-09-26 
Centralt utskick av… 
Nyhetsbrev för september månad 2015 (PDF) via… 
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås 
kommun, 
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 
myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är 
intresserade av vår verksamhet. 
 
2015-09-28 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 
rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september 2015”. 

2015-10-26 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för oktober 2015 (PDF) via… 

# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 

# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås 

kommun, 

# mail 1 (PDF) och mail 2 (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig 

förvaltning, myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är 

intresserade av vår verksamhet. 

2015-10-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen Kalmar med 

rubriken ”Nyhetsbrev för oktober 2015”. 

 

2015-10-29 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för 

oktober 2015 till Jan Andersson, Hagby hamn och Bertil Aspernäs, 

Ragnabo med tillhörande TACK för ett intressant och givande sätt att 

presentera Era projekt med vattnet i fokus ur olika synvinklar jämte en 

bifogad fil… 

# Nyhetsbrev för oktober 2015. (PDF) 

 

 

§ 15221 Greppa Näringen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-09-22 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen – projektnytt med rubriken 
”Miljörådgivning till lantbrukare kan halvera överskott av fosfor”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-september-2015-slutlig-med-inb.kort_2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-september-sponsorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-september-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-september-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Nyhetsbrev-september-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-oktober-2015-slutlig-utan-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-oktober-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-oktober-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-oktober-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-oktober-ovriga-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-oktober-ovriga-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Kustmiljogruppens-Nyhetsbrev-for-oktober.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kompletterat-utskick-av-Nyhetsbrev-oktober-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-oktober-2015-slutlig-utan-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Mijoradgivning-till-lantbrukare-kan-halvera-overskott-av-fosfor.pdf
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2015-09-25 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken – Lantbrukare i 
USA certifieras för vattenvård. 
 
2015-10-06 
Inkommer via mail (PDF) Nyhetsbrev från Greppa Näringen med rubriken 
”Så ska vattenvård och matproduktion samsas jämte en bifogad fil… 
# Så ska vattenvård och matproduktion samsas. (PDF) 

2015-10-23 

Inkommer mail (PDF) från Sofia Logardt, redaktör för nyhetsbrevet, Greppa 

Näringen med rubriken ”Internationellt seminarium om vattendirektivet” 

jämte en bifoga fil… 

# Internationellt seminarium om vattendirektivet. (PDF) 

2015-10-27 

Inkommer via mail (PDF) Nyhetsbrev från Greppa Näringen med rubriken 

”Fördubblat stöd till biogas från gödsel” jämte en bifogad fil… 

# Fördubblat stöd till biogas från gödsel. (PDF) 

 

2015-10-26 

Inkommer via mail (PDF) Projektnytt från Greppa Näringen med rubriken 

”Miljöframsteg i lantbruket de senaste 15 åren”. 

 

 

 

§ 15222 Nyhetsbrev från SMHI Vattenförvaltning 2015:2 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-10-01 
Inkommer mail (PDF) från Niclas Hjerdt, SMHI med rubriken ”Nyheter från 
SMHI Vattenförvaltning 2015:2 

 

 

§ 15223 Miljörapporten utbildning – Lär Dig att finansiera Dina projekt med EU-medel 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-10-01 

Inkommer mail (PDF) från Miljörapporten med rubriken ”Nyhet – Lär dig att 

finansiera dina projekt med EU-medel”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Lantbrukare-i-USA-certifieras-for-vattenvard.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sa-ska-vattenvard-och-matproduktion-samsas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sa-ska-vattenvard-och-matproduktion-samsas-2015-10-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Internationellt-seminarium-om-vattendirektivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Internationellt-seminarium-om-vattendirektivet-2015-10-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Fordubblat-stod-till-biogas-fran-godsel1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Fordubblat-stod-till-biogas-fran-godsel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Miljoframsteg-i-lantbruket-de-senaste-15-aren1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyheter-från-SMHI-Vattenförvaltning-2015-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhet-Lär-dig-att-finansiera-dina-projekt-med-EU-medel.pdf
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2015-10-02 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) med rubriken ”Nyhet – Lär dig att 

finansiera dina projekt med EU-medel” till Roland Swedestam, Vattenrådets 

ordförande och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet samt Martin Storm, 

Samhällsbyggnadschef i Torsås kommun. 

 

 

§ 15224 Upprop till medlemsföreningarna 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

 

2015-09-23 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Upprop till medlemsföreningarna” jämte en bifogad fil… 

# Upprop till medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp att nominera 

styrelseledamöter 

 

2015-09-24 

Sekretariatet översänder på John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförandes uppdrag via mail (PDF) med rubriken ”Upprop till 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar” jämte tre bifogade filer… 

# Upprop till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. (PDF) 

# Nyhetsbrev för september 2015. (PDF) 

# Styrelseprotokoll från den 17 september 2015. (PDF 

 

 

§ 15225 ”Höstträff 2015” med föreningsstämma 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-09-28 
Inkommer mail (PDF) från Solbrith Hellman, ersättande revisor i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”OK för omval om medlemmar så önskar”. 
 
2015-10-05 
Inkomna mail (PDF) till sekretariatet under perioden 2015-09-30 – 2015-10-
05 med rubriken ”Planering av och inför Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015”. 

2015-10-06 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, ordförande i 
Kustmiljögruppen och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Utskick av kallelse till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” – 
snabbärende. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Lar-dig-att-finansiera-dina-projekt-med-EU-medel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-medlemsforeningarna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-medlemsf-Âreningarna-i-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-att-nominera-styrelseledam-Âter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-medlemsf-Âreningarna-i-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-att-nominera-styrelseledam-Âter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-Kustmiljogruppens-medlemsforeningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-medlemsf-Âreningarna-i-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-att-nominera-styrelseledam-Âter2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-september-2015-slutlig-med-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-09-17-utgava-32.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Uppdrag-som-revisorer-aven-under-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/mailkorrespondens-avseende-planering-av.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Utskick-av-kallelse-till-Kustmilogruppens-Hosstraff-2015-snabbarende.pdf
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2015-10-06 
Sekretariatet kallar via mail (PDF) på uppdrag av John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande medlemsföreningarnas kontaktpersoner till 
”Höstträff 2015” med föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015 jämte 
en bifogad handling… 
# Kallelse till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. (PDF) 
 
2015-10-06 
Sekretariatet kallar via mail (PDF) på uppdrag av John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande särskilt inbjudna personer till ”Höstträff 2015” 
med föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015 jämte en bifogad 
handling… 
# Inbjudan till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. (PDF) 

2015-10-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”F1517:4 Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen 
för vassklippning 20116-2020” jämte två bifogade filer… 
# ”F1517:4 Nytt femårigt tillstånd hos Länsstyrelsen för vassklippning 2016-
2020” (PDF) 
# Förteckning över medlemsföreningar i Kustmiljögruppen (PDF), som både 
har Länsstyrelsens tillstånd att klippa vass och Torsås kommuns 
godkännande för att omhänderta den slagna vassen. (PDF) 
 
2015-10-07 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Marcus Törnberg är med i båten från den 1 
januari 2016”. 

2015-10-09 
Inkommer svarsmail (PDF) från Owe Lindh med rubriken ”Anmälan till 
Höstmötet för Kustmiljögruppen den 24 oktober och representerar 
Bergkvara Samhällsförening”. 
 
2015-10-09 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken mobiltelefonnummer och E-postadress till Stefan Carlsson, 
Gunnilkroka. 
 
2015-10-09 
Inkommer svarsmail (PDF) från Marcus Törnberg, ny ledamot i 
Kustmiljögruppens styrelse från den 1 januari 2016. 

2015-10-10 
Sekretariatet översänder till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppen via 
mail(PDF) ”Styrelsens förslag till dagordning och ärendeberedning till 
Kustmiljögruppens föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015” jämte 
en bifogad fil… 
# Förslag till dagordning och ärendeberedning (PDF) till Kustmiljögruppens 
föreningsstämma lördagen den 24 oktober 2015. 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-foreningsstamma-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-utgava-3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-foreningsstamma.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/F1517-4-Nytt-femarigt-tillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/F1517-Nytt-femarigt-tillstand-hos-Lansstyrelsen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/F1517-Nytt-femarigt-tillstand-hos-Lansstyrelsen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-08-051.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Marcus-Tornberg-är-med-i-baten-från-den-1-januari.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Anmalan-till-Hostraff-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Mobilnummer-till-Stefan-Carlsson-Gunnilkroka.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan-till-Kustmiljogruppens-Hosttraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelsens-forslag-till-dagordning-med-arendeberedning-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-med-dagordning-och-arendeberedning-2015-10-24.pdf
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2015-10-12 
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, Ragnabo Södra 
Miljöförening med rubriken ”Anmälan 24/10-15”. 

2015-10-13 
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 
Kustvårdsförening med rubriken ” Höstträffen 2015″. 
 
2015-10-13 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande i 
Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” till Rune Fransén, Ragnabo Södra 
Miljöförening och Owe Lindh, Bergkvara Samhällsförening. 
 
2015-10-15 
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Miljöföreningen  
Södra Ragnabo med rubriken ”Jag kommer”. 
 
2015-10-15 
Inkommer svarsmail (PDF) från Ernie Lennartsson, SNF Torsås med 
rubriken ”Musselträff Hagby”. 
 
2015-10-15 
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 
med rubriken ”Angående höstträff”. 
 
2015-10-15 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Assar Johansson med rubriken ”Vi 
saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” med 
föreningsstämma jämte två bifogade filer… 
# Inbjudan. (PDF) 
# Förslag till dagordning med ärendeberedning. (PDF) 
 
2015-10-15 
Inkommer svarsmail av personlig karaktär (PDF) från Göran Wahlström, 
Djursviks Samhällsförening med rubriken ”Ang. anmälan”. 
 
2015-10-15 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med anledning av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015”. 
 
2015-10-15 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) påminnelse till de kontaktpersoner 
som inte hörsammat styrelsens inbjudan till ”Höstträff 2015” med rubriken 
”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015″ med 
föreningsstämma” jämte två bifogade filer… 
# Kallelse till ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. (PDF) 
# Dagordning med ärendeberedning till föreningsstämma. (PDF) 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Anmalan-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Hosttraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Bekraftelse-på-deltagande-2015-10-24-Rune-och-Owe.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Anmalan-Hosttraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Anmalan-till-Hosttraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Anmalan-Hosttraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Paminnelse-om-anmalan-till-Hosttraff-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Inbjudan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-med-dagordning-och-arendeberedning-2015-10-242.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Anmalan-till-Hotstraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vi-saknar-Din-anmalan-till.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-utgava-31.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-med-dagordning-och-arendeberedning-2015-10-241.pdf
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2015-10-16 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på deltagande i 
Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” till Jaen Nilsson, Ragnabo Södra 
Miljöförening och Ernie Lennartsson, SNF Torsås. 

2015-10-18 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till samtliga styrelseledamöter 
kallelse med dagordning till konstituerande sammanträde med styrelsen 
direkt efter föreningsstämman, lördagen den 24 oktober 2015. 
Kallelse kommer även att utgå till av föreningsstämman nyvalda ledamöter, 
när detta arbete avslutats jämte två bifogade filer… 
# Kallelse till konstituerande styrelsemöte. (PDF) 
# Organisationsplan 2015, daterat 2015-03-26. (PDF) 
 
2015-10-18 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Förslag till dagordning för konstituerande 
styrelsesammanträde”. 
 
2015-10-18 
Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Samåkning med privata bilar till 
musselodlingen i Hagby hamn”. 
 
2015-10-18 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Samåkning med privata bilar till musselodlingen i 
Hagby hamn”. 
 
2015-10-19 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ersättare i Kustmiljögruppen”. 
 
2015-10-19 
Inkommer mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ersättare – förslag”. 
 
2015-10-19 
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 
Kustvårdsförening med rubriken ” Samåkning med privata bilar till 
musselodlingen i Hagby hamn”. 
 
2015-10-19 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Höstträffen”. 

2015-10-20 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) en förfrågan till Ola Sennefjord 
Jonsson, Påbonäs med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp erbjuder och frågar 
Dig”. 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Bekraftelse-pa-anmalan-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-konstituerande-styrelsesammantrade-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-konstituerande-styrelsemote-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Organisationsplan-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Forslag-till-dagordning-for-konstituerande-sammantrade-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Samakning-med-privata-bilar-till-musselodlingen-i-Hagby-hamn-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Samakning-med-privata-bilar-till-musselodlingen-i-Hagby-hamn-2015-10-241.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ersattare-i-Kustmiljogruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ersattare-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Samakning-till-Hagby-hamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Hosttraffen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Torsas-Kustmiljogrupp-erbjuder-oh-fragar-dig.pdf
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2015-10-20 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse som uttrycker sin glädje över att Magnus 
Rosenborg tackat ja till att bli ersättare i Kustmiljögruppens styrelse. 

2015-10-21 
Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Ragnabo Södra Miljöförening 
med rubriken ”Samåkning med privata bilar till musselodlingen i Hagby 
hamn”. 
 
2015-10-21 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till samtliga anmälda 
deltagare ”Program och information till Kustmiljögruppens Höstträff 2015” 
jämte en bifogad fil… 
# Fastställt program och information. (PDF) 

2015-10-21 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Höstträff 2015 med besök på 
musselodlingen i Hagby hamn”. 

2015-10-22 
Inkommer mail (PDF) från Solbrith Hellman, ersättande revisor i 
Kustmiljögruppen. 

2015-10-22 

Sekretariatet besvarar två inkomna mail (PDF) från Britt-Marie Östman, 

kontaktperson för Bergkvara Hembygdsgille med rubriken ”Vi saknar Din 

anmälan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. 

2015-10-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Marcus Törnberg, blivande ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Höstträffen”. 

 

2015-10-23 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Program och information till Kustmiljögruppens 

”Höstträff 2015”. 

2015-10-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”avanmälda deltagare till Höstträffen.  

 

2015-10-24 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande information om ”Avanmälda deltagare till 

Höstträffen 2015”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Ersattare-i-Kustmiljogruppen1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Samakning-med-privata-bilar-till-musselodlingemn-i-hagby-hamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Program-och-information-till-Kustmiljgruppens-Hosttraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Preliminart-program.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Hosttraff-2015-med-besok-på-musselodlingen-i-Hagby-hamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Avanmalan-till-Hosttraffen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vi-saknar-Din-anmalan-till-Kustmiljogruppens-Hosttraff-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Hosttraffen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/VB-Program-oh-information-till-Kustmiljogruppens-Hosttraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Avanmalda-deltagare-till-Hosttraffen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Avanmalda-deltagare-till-Hosttraffen-2015.pdf
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§ 15226 Slöjdmässa  

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkomna 

   handlingar sedan föregående sammanträde 2015-09-17. 

2015-09-22 
Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Slöjdmässa”. 
 

 

§ 15227 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-09-18 – 2015-10-29. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-

01/  

 

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 15228 – 15230 

 

§ 15228 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-09-18 – 2015-10-29. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-

m-2015-06-01/  

2015-09-22 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Justering av protokoll från 

Kustmiljögruppens styrelsesammanträde 2015-09-17 jämte en bifogad fil… 

# Sekretariatets förslag till protokoll 2015-09-17 för justering. (PDF 

 

2015-09-23 

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

ordförande med rubriken ”TACK för penninggåva”. 

 

2015-09-23 

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

ordförande med rubriken ”Tack för penninggåva”. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Slojdmassa.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokoll-2015-09-17-for-justering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-09-17-utgava-31.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Viktoria-Eklund.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Louise-Eklund.pdf
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2015-09-23 

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

ordförande med rubriken ”Tack för penninggåva”. 

 

2015-09-23 

Inkommer kopia av mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Tack från Göran Wahlström, 

Djursviks Samhällsförening. 

 

2015-09-24 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken Tack. 

2015-09-24 
Sekretariatet översänder på John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförandes uppdrag 
via mail (PDF) med rubriken ”Upprop till Kustmiljögruppens 
medlemsföreningar” jämte 
tre bifogade filer… 
# Upprop till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. (PDF) 
# Nyhetsbrev för september 2015. (PDF) 
# Styrelseprotokoll från den 17 september 2015. (PDF) 
 
2015-09-24 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) justerat protokoll från den 17 
september 2015 till styrelsens ledamöter samt föreningens revisorer för 
handläggning/kännedom jämte två bifogade handlingar… 
# Styrelseprotokoll justerat från 2015-09-17. (PDF) 
# Upprop till medlemsföreningarna. (PDF) 

2015-09-27 
Sekretariatet expedierar efter styrelsens sammanträde den 17 
september följande beslutsärenden… 
# via mail (PDF) § 15159, 2015-06-17– Medlemsförening i Grisbäck. 
# via mail (PDF) § 15160, 2015-09-17– Medlemsförening i Påbonäs. 
# via mail (PDF) § 15161, 2015-09-17– Vasslåtter 2015 med planering, 
genomförande och omhändertagande samt uppföljning och utvärdering i 
samverkan med Torsås kommun. 

2015-10-17 
Inkommer personligt svarsmail (PDF) från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Ber om direktiv i följande 
ärenden”. 
 
2015-10-20 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, ordförande i 
Kustmiljögruppen förslag till kallelse och dagordning avseende 
styrelsesammanträde 2015-10-29 jämte en bifogad fil… 
# Förslag till kallelse med dagordning till styrelsemöte 2015-10-29. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Goran-Wahlstrom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tack-Gava.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Tack-for-utsanda-handlingar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-Kustmiljogruppens-medlemsforeningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-medlemsf-Âreningarna-i-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-att-nominera-styrelseledam-Âter2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrev-Torsås-Kustmiljögrupp-september-2015-slutlig-med-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-09-17-utgava-32.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokoll-2015-09-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-09-17-utgava-3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Upprop-till-medlemsf-Âreningarna-i-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-att-nominera-styrelseledam-Âter1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp-av-styrelseprotokoll-2015-09-17-Medlemsförening-i-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15159-2015-09-17-Medlemsforening-i-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp-av-styrelseprotokoll-2015-09-17-Medlemsforening-i-Pabonas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15160-2015-09-17-Medlemsforening-i-Pabonas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Exp-av-styrelseprotokoll-2015-09-17-Vasslatter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15161-2015-09-17-Vasslåtter-2015-med-planering-genomforandem-och-omhandertagande-samt-uppfoljning-och-utvardering-i-samverkan-med-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Forslag-till-kallelse-och-dagordning-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-29.pdf
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2015-10-20 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 
ordförande med rubriken ”Förslag till kallelse och dagordning avseende 
styrelsesammanträde med Kustmiljögruppen 2015-10-29. 
 
2015-10-22 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) ”Kallelse och förslag till dagordning” 
till styrelsens samtliga ledamöter inför överläggningen torsdagen den 29 
oktober 2015 hos Robert Briland jämte en bifogad fil… 
# KALLELSE med presidiets förslag till dagordning. (PDF) 

2015-10-22 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter 

såväl ordinarie såväl som ersättare ”Ärendeberedning avseende 

beslutsärenden till redan utsänd kallelse med dagordning” jämte en bifogad 

fil… 

# Ärendeberedning avseende beslutsärenden till redan utsänd kallelse med 

dagordning. (PDF) 

2015-10-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ersättande ledamot av 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte i 

Kustmiljögruppen”. 

 

2015-10-26 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till samtliga ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse, såväl ordinarie såväl som ersättare 

kompletterande underlag till beslutsärende § 15207 jämte en bifogad fil… 

# Webbstatistik . (PDF) 

 

2015-10-26 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Robert Briland uppgift om vilka 

ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse som anmält deltagande i 

styrelsemötet den 29 oktober 2015. 

 

2015-10-26 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Ove Lindh, ny ersättare i 

Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. verksamhetsåret 2015 ”KALLELSE och 

presidiets förslag till dagordning samt ärendeberedning” jämte en bifogad 

fil… 

# Ärendeberedning avseende beslutsärenden till redan utsänd kallelse med 

dagordning. (PDF) 

2015-10-28 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande ”Rättat och justerat protokoll från 

Kustmiljögruppens föreningsstämma, lördagen den 24 oktober 2015” jämte 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Forslag-till-kallelse-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-291.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-utan-arendeberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Arendeberedning-avseende-beslutsarenden-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-292.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-292.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kompletterande-underlag-§-15207-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-ûversikt-Âver-m-Ñlgrupp-20141024-20151023-20131024-201410231.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Anmalda-deltagare-till-styrelsemote-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-293.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-292.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-292.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Rattat-och-justerat-foreningsprotokoll-2015-10-24.pdf
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en bifogad fil… 

# Protokoll från Kustmiljögruppens föreningsstämma 2015-10-24. (PDF) 

 

2015-10-28 

Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, som meddelar Jan Anderssons E-

postadress till sekretariatet. 

 

2015-10-28 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Protokoll från 

föreningsstämman är nu färdigt för justering”. 

 

2015-10-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg med rubriken ”Kallelse 

till styrelsemöte i Kustmiljögruppen”. 

2015-10-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ersättande ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte i 

Kustmiljögruppen”. 

 

2015-10-29 

Sekretariatet översänder vi mail (PDF) förfrågan om kontakt till Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Telefonmöte ikväll 2015-10-

29”. 

 

 

§ 15229 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 10 december 2015 hos ledamoten 

                  Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo, Gåsstigen 10. 

 

 

 

§ 15230 Mötet avslutas 

Ordföranden tackar värdparet Robert och Gunvor för en god och välsmakande 

måltid varefter ordföranden avslutar dagens överläggning med att tacka såväl 

tjänstgörande ledamöter såväl som de ledamöter som under kvällen haft 

närvarorätt och som skall efter nyår 2015/2016 axla sitt nya uppdrag inom 

styrelsen - för visat intresse, engagemang och kloka inlägg som berikat 

styrelsemötet för vårt gemensamma ideella idéarbete med fokus lagt på EU:s 

vattendirektiv. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokoll-fort-vid-ordinarie-foreningsstamma-2015-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Jan-Anderssons-E-postadress.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokoll-fran-foreningsstamman-ar-nu-fardigt-for-justering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-291.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-2-Kallelse-till-styrelsemote-2015-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Telefonmote-ikvall-2015-10-29.pdf
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Vid protokollet Håknebo/Halltorp dag som 

    

                      Justeras   

Karl-Gustaf Eklund                          

Sekreterare                           John Bräutigam 

                                         Ordförande 

 


