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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

Tid: Torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 18.00.  

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

 

 

 

§ 15194 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 17 september 2015,  

§§ 15152 – 15186 och 

- styrelsens konstituerande sammanträde lördagen den 24 oktober 2015  

§§ 15187 - 15193 godkänns/justeras.  

 

 

§ 15195 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 15196 – 15211 

§ 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? 
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                    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 Kalmarsundskommissionen. 

§ 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 Länsstyrelsen inbjudan till en heldag den 26 oktober 

                 med fokus lagt på åtgärdsarbeten i inlands- och kustvatten. 

§ 15205 Avstämningsmöte med Kärrabo Kustvårdsförening torsdagen den 5 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 5 – 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”. 

 

    

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 15212 – 15226 

§ 15212 Vattenrådet. 

§ 15213 Ölands vattenråd 

§ 15214 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15215 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 

§ 15216 Kustmiljögruppens sponsringskampanj. 

§ 15217 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 15218 WebbochForm.se 

§ 15219 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för september och oktober månad 2015. 

§ 15220 Greppa Näringen. 

§ 15221 Nyhetsbrev från SMHI Vattenförvaltning 2015:2. 

§ 15222 Miljörapporten utbildning – Lär Dig att finansiera Dina projekt med EU-medel. 

§ 15223 Upprop till medlemsföreningarna. 

§ 15224 ”Höstträff 2015” med föreningsstämma. 

§ 15225 Slöjdmässa.  
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§ 15226 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/  

 

Presidiets förslag till dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15227 – 15229 

 

§ 15227 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/  

 

§ 15228 Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 10 december 2015 hos ledamoten 

                  Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo, Gåsstigen 10. 

 

 

§ 15229 Mötet avslutas. 
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