
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Tisdagen den 14 april 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos kassören Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke, Söderåkra.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 Anmält förhinder att delta: 

Robert Briland 

 

           

§ 15106  Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015  

  Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträden 2015-01-22, § 15018 resp. 2015-02-17, § 15052 resp.  

                  2015-03-19, § 15080. 

 

                    Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15080 framkom följande. 

Sekreteraren går igenom ”kallelse/inbjudan” samt ”Program med hålltider” till 

”Vårträff 2015” samt dagordning till årsmötet som kompletteras, justeras och 

uppdateras. 

 

På sekreterarens förfrågan om John Gunnar Alexanderssons förslag från 

styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15052 om att lyfta fram en 

central och viktig vattenmiljöfråga, som föreningarna skall tänka på och 

redogöra för den 9 maj 2015 med ”det goda samtalet som grund”, känns inte 

längre aktuellt när nu John Gunnar lämnat styrelsen i Kustmiljögruppen. 

 



 

Styrelsen beslutar att 

 Godkänna sekretariatets förslag till kallelse/inbjudan. 

 Godkänna sekretariatets förslag till program med hålltider. 

 Godkänna sekretariatets förslag till dagordning till årsmötet. 

 Sekretariatet skall gå igenom ”checklistan” till ”Vårträffen 2015” vid 

styrelsens sammanträde den 14 april 2015, så att varje ledamot i styrelsen vet 

exakt när, hur och vad som förväntas. 

 

Vid dagens sammanträde med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås 

kommun i mail 2015-04-02, som finns i diariet med samma datum, till 

Kustmiljögruppens ordförande meddelat, att han inte kan delta den 9 maj på 

”Vårträffen 2015”. 

Detta medför att ordföranden bett sekreteraren, att omarbeta och uppdatera 

programmet med tider, då någon alternativ föreläsare knappast kan överta 

Martin Storms programpunkt. 

Sekreteraren föredrar det reviderade programmet och ber om styrelsens 

godkännande, varefter check-listan gås igenom och kompletteras. 

Sekreteraren ber om instruktioner till vilka personer som ”inbjudan” och 

”kallelse” skall skickas till samt tidpunkt för centralt utskick av såväl ”inbjudan” 

som ”kallelse”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Godkänna följande handlingar som är klickbara gentemot hemsidan 

# Inbjudan till ”Vårträff 2015″, som vänder sig till de personer som finns 

utanför kretsen av medlemsföreningarna. (PDF) 

 # Kallelse till ”Vårträff 2015″ med efterföljande ”årsmöte, som vänder sig till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

# Checklista – endast för styrelsens ledamöter. (PDF) 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Kallelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Kallelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Detaljerat-program-med-halltider-9-maj-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Checklista.pdf


Styrelsen beslutar vidare att 

 Sekretariatet skall tillsända ”kallelse jämte program” via mail till f.n. kända 

kontaktpersoner för respektive medlemsförening under vecka 16 tillsammans 

med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

 Sekretariatet skall tillsända ”inbjudan jämte program” via mail till BoM 

nämndens ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande under 

vecka 16 tillsammans med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

 Sekretariatet skall tillsända ”inbjudan jämte program” via mail till 

föreläsarna Pernilla Landin, Torsås kommun, Rune Fransén, 

Kustmiljögruppen och Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 

tillsammans med Nyhetsbrevet för april månad 2015. 

 Utvärdering av ”Vårträffen 2015” skall ske vid styrelsens ordinarie 

sammanträde den 21 maj 2015. 

 

 

                

 


