
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Tisdagen den 17 februari 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos ledamoten Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

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 

                           Anmält förhinder att delta: 

                        Robert Briland 

          

 

§ 15049  Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun 

  Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträde 2015-01-22, § 15011. 

  Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15011 framkom följande. 

Planering och genomförande av politiskt kvällsseminarium återfinns i 

Kustmiljögruppens verksamhetsplan för 2015 under punkt A:03, sidan 1, som 

föreningsstämman tog beslut om 2014-11-22, § F12. 

Sekretariatet har upprättat en matrisbild som överskådligt visar deltagarna i 

kvällsseminariet, som delvis reviderats efter presidiets arbetsmöte fredagen den 

9 januari 2015 med representanter för Torsås kommun, Henrik Nilsson Bokor, 

Ks ordförande, Hans Larsson BoM:s ordförande och Pernilla Landin, 

miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen tillika sekreterare i 

Vattenrådet. 



                 Matrisbilden bifogas kallelsen. 

Ordföranden har inför sekretariatets expediering av denna kallelse i rubricerat 

ärende, som för övrigt återfinns i diariet 2015-01-12, skrivit följande… 

 

Politiskt seminarium 25 februari 

”Torsås Kustmiljögrupp anordnar ett politiskt seminarium den 25 februari”.  

”Ur Torsås Kommuns översiktplan från 2010 och Torsås Kommuns 

vattenvårdsplan från 2014 kommer vi att lyfta fram några vattenfrågor.   

Vi kommer att rikta oss till de politiska partierna för att höra deras ambitioner 

och förslag till svar på dessa frågor. Det överordnade tänket är att integrera 

vattenfrågorna i utvecklingen av kommunen inom konceptet Ett gott liv i en 

livskraftig kommun. Vi kommer också att fråga oss vad som kan göras för att ge 

vattenfrågorna större uppmärksamhet och hur vi kan engagera de som bor och 

verkar här”.  

”Inbjudan kommer att riktas till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

(gruppledarna för de politiska partierna), Bygg- och miljönämnden, Vattenrådet 

samt kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Vi kommer också att bjuda in 

allmänheten att delta”. 

”Programmet planeras till ca 2.5 timmar med start 18.30”. 

Sekretariatet har fått i uppgift att sondera möjligheterna till lokaler och i 

               skrivandets stund pekar allt mot Olofsgården i Torsås med alternativ lokal 

                   Folkets hus i Torsås. En utav fördelarna med Olofsgården är att det finns ett 

                rejält kök, som underlättar om vi tänker på en enklare förtäring. 

Presidiet upprättar på delegation förslag till… 

 

* inbjudan, 

* detaljprogram, 

* distribution av inbjudan och detaljprogram sker under vecka 04. 

Ordförande meddelar, att inbjudan med bakgrund och frågeställningar kommer 

att distribueras under helgen i vecka 04 till alla de personer som varje månad 

erhåller Kustmiljögruppens Nyhetsbrev av sekretariatet. 

Seminariet inleds med mingel mellan 18.00 till 18.30, därefter börjar det 

egentliga programmet i Olofsgården, Torsås. 

Vidare kommer det politiska seminariet att återfinnas på kommunens hemsida 

under ”evenemangskalendern” och en särskild massmediaplan kommer att tas 

fram av presidiet, där bland annat ordföranden intervjuas av lokalpressen liksom 

framtagandet av en annons. Fotodokumentation kommer att ske av seminariet. 



Genom att klicka på den blå länken nedan, så kan Du ta del av hur arbetet 

kontinuerligt framskrider. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-

kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-

25-februari-med-borjan-18-00/  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet skall avlämna rapport om hur arbetet med ”det politiska 

kvällsseminariet” framskrider med tillhörande material, massmediaplan mm. 

vid styrelsens sammanträde tisdagen den 17 februari. 

 

 Pia Prestel ansvarar för själva ”minglet” före seminariet  

 

 Sekretariatet tar i övrigt fram en ”checklista” för själva seminariet i enlighet 

med gällande praxis med uppgifter på vem eller vilka av styrelsens 

ledamöter som gör vad enligt principen ”god framförhållning”, som skall 

godkännas av presidiet. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren har på ordförandens uppdrag via mail översänt 172 inbjudningar 

inklusive Vision Bergkvaras och Vattenrådets sändlistor, som återfinns i diariet 

2015-01-31 omfattande följande dokument… 

# Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

Sekreteraren har vid upprepade tillfällen försökt att komma fram till Ks 

ordförande Henrik Nilsson Bokor och trots löfte om återkoppling på av presidiet 

upprättat förslag till program med hålltider, har så inte skett. 

Förnyad kontakt med kommunledningen kommer att ske under vecka 07 av John 

Bräutigam och återfinns i diariet 2015-02-07. 

2015-02-07 

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

ordförande med rubriken ”Möte tisdag 10 feb kl. 15.00″. 

Presidiets upprättade förslag till Inbjudan och programblad med uppgifter om 

                     hålltider, föreläsare och de fem frågor som förhoppningsvis skall finna sitt svar 

                under kvällen har bifogats kallelsen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-med-borjan-18-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-med-borjan-18-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-med-borjan-18-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Mote-tisdag-10-feb-kl-15.00.pdf


Presidiet har även vid sitt sammanträde den 30 januari 2015 tänkt sig följande 

plan för massmediakontakter… 

… Att på kommunens hemsida under ”evenemangskalender” ge information om 

att ”allmänheten” har en öppen inbjuden om deltagande vid Kustmiljögruppens 

politiska seminarium i Olofsgården.  

                   … Ordföranden intervjuas onsdagen den 18 februari av lokalpressen och 

                   berättar med bild om tankarna bakom Kustmiljögruppens initiativ till det 

                  politiska seminariet och förväntningarna på detta.  

… Lördagen den 21 februari, annons i Barometern-OT och Östran som vänder 

sig till allmänheten och ger en kort bakgrund till det politiska seminariet, som på 

förslag utarbetas av John Gunnar Alexandersson med hänsyn till hans gedigna 

kunskaper inom marknadsföring och reklam.  

 

Sekreterarens förslag på checklista har bifogats kallelsen och gås igenom med 

kommentarer och ansvarsområden för styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden berättar även att samtliga fyra föreläsare nu tackat ”ja” till 

inbjudan, där det av programbladet framgår… 

 

# Henrik Nilsson Bokor  Vad säger Översiktsplanen om  

   Ks ordförande                                       kommunens ”vatten” utifrån de fem 

                                                                 frågorna? 

# Hans Larsson  Vad säger Vattenvårdsplanen om 

   BoM nämndens ordförande   kommunens ”vatten” utifrån de fem 

    frågorna? 

# Christofer Johansson  Politikers möjligheter att arbeta med 

   Ks 2:e vice ordförande                         miljöfrågor i Torsås kommun? 

# Pernilla Landin  Vattenmyndighetens förslag på åtgärds- 

   Sekreterare i Vattenrådet                       program 2015-2021, utifrån ett 

   Miljöinspektör                                     kommunalt perspektiv! 

 

Intill dagens sammanträde har 16 deltagare anmält sig, inkluderande föreläsare 

och styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden kan konstatera, att det som rimligen står i Kustmiljögruppens makt 

i form av planering, organisation och förberedelser nu ligger på plats, men där 

antalet deltagare hitintills klart ligger mycket under de 60 personer som satts 

som mål för seminariet. 

 



 

Styrelsen beslutar att 

 Utvärdering av det politiska seminariet skall ske vid styrelsens sammanträde 

i mars månad 2015. 

 


