
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i 

                          Södra Kärr.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

                       Lena Peribert, kassör 

                          Kennert Täck, ledamot 

                               Pia Prestel, ledamot 

                          Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

  Övriga deltagare:  

                                           Robert Briland, icke tjänstgörande ersättare 

 

 

 

§ 15081 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträden 2015-01-22, § 15016 resp. 2015-02-17, § 15051. 

 Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15051 framkom följande. 

Sekreteraren meddelar, att ”ordföranden i skrivandets stund per den 9 februari 

2015 är intresserad av att delta och anmäler sitt intresse med förbehållet att 

utröna finansiering via Vattenrådet, ”om det blir aktuellt att framföra min 

kandidatur”. Övriga ledamöter har inte inlämnat någon intresseanmälan till 

sekretariatet per den 10 februari 2015, för att delta vid Havs- och vattenforum, 

26-27 maj 2015 i Göteborg, då denna kallelse går ut till styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden meddelar, att anmälningsfunktionen via nätet för deltagande ännu 

inte har öppnat, därav är ej heller detaljprogrammet känt, varför det känns lite 

väl tidigt, att ha en uppfattning om att ett ev. deltagande känns meningsfullt och 

relevant. 

 



 

Styrelsen beslutar att 

 

 Bordlägga ärendet intill mars månads styrelsesammanträde med hänsyn 

taget till vad som framkommer av sista stycket ovan. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar att anmälningsfunktionen till HaV:s vattenforum i 

Göteborg har öppnat, vilket framgår av mail 2015-02-25 till Kustmiljögruppen. 

 

2015-02-25 

Inkommer mail (PDF) från Petra Nilsson, Havs- och vattenmyndigheten med 

rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen. 

 I mailet skriver Petra Nilsson följande… 

 Välkommen till Havs- och vattenforum, 26-27 maj i Göteborg! 

Nu har vi öppnat anmälan, gå in på hemsidan och boka din plats: Direkt till 

anmälningssidan  

Havs- och vattenforum är den enda konferensen som samlar deltagare från 

hela landet, från sött till salt och från alla olika yrkeskategorier.  Här får du höra 

om aktuella uppdrag, insatser som gjorts och diskutera vad som mer behövs. 

Och som vanligt blir det full fart och rätt så roligt!  

Presentera eget projekt? Vi vill gärna höra mer om aktuella vattenprojekt runt 

om i landet och bjuder därför in deltagare till programpunkten Knytkonferensen. 

Vi har plats för 30 presentationer, läs mer och anmäl intresse: Presentera projekt 

på Knytkonferensen.  

Tipsa fler! Tidigare år har deltagarna varit branschföreträdare, tjänstemän, 

forskare, politiker, opinionsbildare och beslutsfattare som är verksamma inom 

miljövård, fiske, energi, turism, jordbruk, skogsbruk, VA, sjöfart, gruvnäring 

och fysisk planering. Berätta gärna om forumet för andra som du vill möta där.   

Havs- och vattenforum 2015 

26-27 maj, Eriksbergshallen, Göteborg 

Kostnad: 1 500 kr plus moms – totalt 1 875 kr 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/anmalan-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/anmalan-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/presentera-eget-projekt.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/presentera-eget-projekt.html


Mer info och anmälan: www.havochvatten.se/havforum 

 

Ordföranden delger ledamöterna, att anmälningsfunktionen nu är öppnad, precis 

som sekreteraren redogör för, men att det fortfarande saknas ett detaljerat 

program för konferensen.  

Ordföranden föreslår att för den eller de som är intresserade av att delta på 

”Vattenforum 2015” får utifrån vad som framgår av den information som finns 

på hemsidan anmäla sitt deltagande. 

Ordförande föreslår att för de ledamöter som både sitter i Kustmiljögruppens 

styrelse och Vattenrådet får i första hand vända sig till Pernilla Landin, som är 

sekreterare i Vattenrådet för att få deltagandet finansierat. 

Ordföranden föreslår att för den ersättande ledamoten Robert Briland, som 

enbart är ersättare i Kustmiljögruppend styrelse, att om intresse finns för 

deltagande i Vattenforum 2015, så är Kustmiljögruppen villig att finansiera 

deltagandet, vars kostnader framgår av protokoll från den 17 februari 2015, § 

15051. Anmälan om deltagande sker via anmälningsfunktionen av Robert 

Briland. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med ordförandens tre förslag som framgår av föregående sida 

vad avser anmälan om och deltagande i ”Vattenform 2015” den 26-27maj 

2015 i Göteborg. 

 Härutöver att de styrelseledamöter som är intresserade av att delta i 

”Vattenforum 2015” skall anmäla detta till Kustmiljögruppens sekretariat 

senast 10 dagar för nästa styrelsemöte som äger rum tisdagen den 14 april 

2015, d.v.s. senast den 4 april 2015. 

 

http://www.havochvatten.se/havforum

