
 
 

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 

 

 

§ 15133 Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare träffar Leader 

              Småland Sydost, fredagen den 5 juni 2015 

Sekreteraren redogör för att det nu finns i alla fall några vattenprojekt i 

                   Torsås kommun, som börjar ta form till den nivå, då det börjar funderas över 

                  och på hur dessa kan och skall finansieras med externa medel som inte Torsås 

                kommun ekonomiskt kan bära med egna medel. 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam brukar uttrycka sig ”att det alltid 

               måste finnas ett antal vattenvårdsprojekt i pipeline”, utifrån att om något inte 

                realiseras av något skäl så måste det finnas andra projekt som man kan arbeta 

                  vidare med i skarpt läge. 

I enlighet med detta synsätt så kommer Kustmiljögruppens presidium och 

               Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet träffa Joel Parde, Leader Småland 

                  Sydost den 5 juni 2015 för att presentera, analysera och gå igenom vilket/vilka 

  projekt som Leader kan vara medfinansiärer i. 

Leadermodellen är särskilt väl tillämpbar utifrån en finansieringsmodell, då det 

                     gäller vattenprojekt inom de agrara näringarna, då dessa företagare har ett rikt 

                kontakt- och nätverk i kombination av egen utrustning och egna maskiner som 

                      kan växlas ut i form av medfinansiering.   



Sekretariatet hänvisar i övrigt till de handlingar som finns i diariet 2015-04-22 

              och 2015-04-23… 

2015-04-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med anledning av att Karl-Gustaf (Kåge) Eklund tillsänt Joel Parde, 

ordförande i Leader Småland Sydost mail med rubriken ”Miljösatsning 

Grisbäcken – steg 2. 

2015-04-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Joel Parde, ordförande Leader Småland 

Sydost med anledning av mail med rubriken ”Miljösatsning Grisbäcken – 

steg 2. 

 

Vid dagens överläggning framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att arbetsgruppen för Grisbäcken – steg 2 håller på att 

ta fram ett presentationsunderlag i form av en Powerpointpresentation med 

rubriken ”Fokus på vattenåtgärder i Grisbäckens avrinningsområde för att nå 

god ekologisk status och lite till” inför träffen med Leader fredagen den 5 juni. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av presentationen. 

# Powerpoint presentation – Grisbäcken – steg 2 – Fokus på vattenåtgärder 

i Grisbäckens avrinningsområde för att nå god ekologisk status och lite till. 

(PDF) 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen och när Powerpointpresentationen är 

färdig skall den översändas till de deltagande personerna. 

 Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens 

sammanträde den 17 september 2015. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Miljosatsning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Milj%C3%B6satsning-Grisb%C3%A4cken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/GRISB-äCKEN-steg-2-slutversion-2015-06-01.pdf

