
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 17 september  2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i 

Båtastan/Gunnarstorp.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

 

  

§ 15160         Medlemsförening i Påbonäs 

 

 I inledningen av § 15158 i detta protokoll står det… 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15125 framkom följande. 

 

”Ordföranden redogör för att någon ny och adekvat information, då det gäller 

ev. medlemskap från de potentiella medlemsföreningarna Påbonäs Stugförening 

och Kroka Stugförening har inte skett sedan föregående styrelsemöte. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren informerar, att det inkommit mail 2015-06-10 från Göran Gill, som 

återfinns i diariet med samma datum, där det bland annat framgår… 

 

2015-06-10 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp enligt 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Torsas-Kustmiljogrupp-enligt-samtal-2015-06-10.pdf


samtal, som avser tänkt medlemskap för Påbonäs Stugförening i Torsås 

Kustmiljögrupp. 

 

”Jag har talat med övriga i styrelsen och vi tycker det vore bäst om du eller flera 

kommer på vårt årsmöte, som vi brukar ha i mitten av augusti. Jag kontaktar dig 

så fort vi har bestämt datum”. 

 

Till denna information tillägger sekreteraren att han träffat Ola Sennefjord i 

samband med att Bräkneåns vattenråd besökte Torsås den 29 augusti 2015 och 

där Ola S på nytt visade sig vara angelägen om, att det bildades en 

kustmiljöförening i Påbonäs, med motiveringen att ”denna del utav Torsås 

kommuns kuststräcka utgör en vit fläck på kartan”. 

 

Ordföranden redogör för, att det inte inkommit någon inbjudan till John 

Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande från Påbonäs stugförening och dess 

ordförande Göran Gill till det årsmöte med föreningen som var planerat till 

mitten av augusti. 

 

Mot bakgrund av detta faktum uppfattar John Bräutigam läget som sådant, att 

bollen nu ligger hos Påbonäs stugförening för förnyade kontakter med 

Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med ordförandens lägesbeskrivning ovan, vilket innebär, att bollen 

nu ligger hos Påbonäs stugförening som på eget initiativ får ta förnyade 

kontakter med Kustmiljögruppen. 

 

 Vidare att sekreteraren skall översända denna beslutsparagraf till Ola 

Sennefjord för kännedom för att möta dennes ev. reaktioner. 

 

 


