
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 21 maj 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos ledamoten Kennert Täck i dennes sommarbostad i 

                                 Ragnabo/Bergkvara.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Pia Prestel, ledamot 

Kennert Täck, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder: Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ersättare 

 

 

§ 15130 Utvärdering av Kustmiljöguppens deltagande på ”Våryran 2015” i samverkan 

med Torsås kommun   

 

Sekretariatet har 2015-05-13 tillsänt ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse 

Lena Peribert, Kennert Täck och Pia Prestel, som finns i diariet med samma 

datum, information om vad som förväntas av oss alla fyra inför fredagens 

begivenheter. 

 

2015-05-13 

Inkommer svarsmail (PDF) både från Lena Peribert och från Kennert Täck, 

ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse, som svar på den information som 

sekretariatet utsänt med rubriken ”Kustmiljögruppen deltar på vatten- och 

avloppsmässan” fredagen den 15 maj 2015. 

Sekretariatet hänvisar i övrigt till det material som finns på hemsidan på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/vatten-och-avloppsmassa-under-varyran-i-

torsas-2015-05-15/  

och på de inkomna handlingar i diariet som anges nedan och som ligger till 

grund för den mer objektiva utvärderingen av Vatten- och avfallsmässan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kustmiljogruppen-deltar-pa-Vatten-oh-avloppsmassan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/vatten-och-avloppsmassa-under-varyran-i-torsas-2015-05-15/
http://www.kustmiljogruppen.org/vatten-och-avloppsmassa-under-varyran-i-torsas-2015-05-15/


2015-05-07 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Välkommen till vatten- och avloppsmässan den 15 maj 2015″ 

jämte två bifogade filer… 

# Deltagarförteckning. (PDF) 

# Utställarnas placering inom mässområdet. (PDF) 

2015-05-15 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Tack för idag”. (PDF) 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Det är alltid viktigt i en verksamhet att utvärdera såväl planering som 

genomförande för att få en så god uppfattning som möjligt, om gjorda insatser 

står i paritet med det verkliga utfallet. Mot bakgrund av vad som sagts ovan 

redovisar de två arbetslagen sina erfarenheter och tankar av Vatten- och 

avloppsmässan 2015.  

 

 Arbetslaglag ett, bestod av Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund som var 

 på plats och riggade upp marknadsbordet med informationsmaterial, 

tipspromenad, klisterdekaler kaffe, te, juice och kanelbullar samt beach-flagga. 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet hade haft godheten, att på Vattenrådets 

bekostnad beställa 200 kanelbullar. Samtliga försäljningsinkomster uppgick till 

560 kronor, exklusive växelkassan, vilket motsvarar 28 försålda portioner enligt 

mail från kassören Lena Peribert, som finns i diariet 2015-05-18. 

Marknadsbordet var placerat utanför nya kommunhuset och genom denna 

placering så inskränktes försäljningen av för- och eftermiddagsfika till den 

begränsade grupp av marknadsbesökare som hade som sitt mål att besöka 

Vatten- och avloppsmässan. En mer central placering, exempelvis utanför gamla 

kommunhuset hade med stor sannolikhet gett Vattenrådet och Kustmiljö- 

gruppen både större möjligheter att få prata om grund- och ytvatten samt kust- 

och inlandsvatten, men troligen hade även detta gett bättre försäljningsintäkter. 

Det bör även i detta sammanhang tydligt framhållas, att även om mässdeltagarna 

inte frestades av våra lekamliga insatser, så fick Kustmiljögruppens represen- 

tanter möjligheter till att prata om grund- och ytvatten samt kust- och 

inlandsvatten med beaktande av EU:s nationella miljömål och det förslag på 

åtgärdsprogram som Vattenmyndigheten för Södra Östersjön tagit fram för 

perioden 2015-2021. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-avloppsmassan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Deltagarf-%C3%82rteckning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Utst-%C3%B1llares-placering-m-%C3%B1ssa-2015.v5.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Tack-för-idag-vatten-och-avloppsmassan-2015-05-15.pdf


2015-05-15 

Sekreteraren träffar under mässan Bo Larsson vid Bo Larsson BL Consult 

AB, som överlämnar visitkort och BLOGG-statistik (PDF) för perioden 

2015-03-14 – 2015-03-28. 

 

Arbetslag två, bestod av Lena Peribert och Kennert Täck, som tog vid 12.30 

tiden och kunde i likhet med arbetslag ett konstatera, att det inte var särskilt 

mycket att göra. Efter lunch togs initiativ till, att bjuda på kaffe och kanelbullar. 

Även tipspromenaden gick ganska trögt med bara ett fåtal deltagare. 

Den samlade bedömningen av ordföranden är att Vatten- och avloppsmässan i 

sin nuvarande utformning knappast är kopplad till Kustmiljögruppens 

profilfrågor, varför det bör övervägas till nästa år om Kustmiljögruppen skall 

vara representerad. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka de deltagande ledamöter från styrelen, som var närvarande på Vatten- 

och avloppsmässan. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/SESC-Bo-Larsson.pdf

