
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 22 januari 2015, klockan 18.00.  

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

Gunnarstorp.  

 

Närvarande/  

Beslutande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Övriga deltagare: 

                              John Gunnar Alexandersson, ej tjänstgörande ersättare 

                                         Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

                       

 

§ 15018  Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015 

  

  Presidiet föreslår styrelsen att ”Vårträffen 2015” går av stapeln lördagen den 9 

                maj 2015 med början 09.30 i BBK:s klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn. 

  Programmet för vårträffen kommer att koncentreras till i huvudsak tre delar… 

- Återrapportering till medlemsföreningarnas kontaktpersoner vad som har 

framkommit enligt §§ 15013 - 15015 i detta protokoll, 

- Sedvanligt årsmöte med medlemsföningarna enligt vad som framgår av 

stadgarna i § 14. 

- En enklare förtäring med mingel. 

 



  Presidiet bokar lokal, förslagsvis BBK klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn 

                  och utarbetar förslag till kallelse och inbjudan enligt framtagen checklista. 

   

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden vill att de tre programpunkterna ovan kompletteras med en fjärde, 

där Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet får möjlighet att berätta om 

intressanta pågående och planerade vattenvårdsprojekt inom Torsås kommun. 

Detta medför att ramen för ”Vårträff 2015” kommer att se ut enligt följande. 

- Återrapportering till medlemsföreningarnas kontaktpersoner vad som har 

framkommit enligt §§ 15013 - 15015 i detta protokoll, nämligen… 

 

§ 15013 – Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass 

inför säsongen 2015. 

 

§ 15014 – Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och 

omhändertagande samt uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås 

kommun. 

§ 15015 – Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- 

miljötillstånd avseende vassklippning i Torsås kommun. 

 

- Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet berättar om intressanta pågående 

och planerade vattenvårdsprojekt inom Torsås kommun. 

- Sedvanligt årsmöte med medlemsföningarna enligt vad som framgår av 

stadgarna i § 14. 

- En enklare förtäring med mingel. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Fastställa presidiets förslag till tidpunkt, plats och ramprogram med tillägg 

för deltagande av Pernilla Landin vad avser ”Vårträffen 2015”. 

 Detta ärende skall vara med på dagordningen till mars månads styrelsemöte 

med Kustmiljögruppen. 

 

 


