
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 18.00.  

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

Närvarande: John Bräutigam, ordförande   

               Lena Peribert, kassör 

              Pia Prestel, ledamot 

                   Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

             Robert Briland, tjänstgörande ersättare 

                            Övriga deltagare 

                               Marcus Törnberg, nyvald ledamot för verksamhetsåret 2016 

                 Magnus Rosenborg, nyvald ersättande ledamot för verksamhets- 

                                                       året 2016 

                     Ove Lindh, nyvald ersättande ledamot för verksamhetsåret 2016 

 

 

§ 15201 Kustmiljögruppens representation i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens 

                 och Brömsebäckens avrinningsområden. 

 Sekreteraren redogör för att Kustmiljögruppen har två ordinarie samt två 

                ersättande ledamöter i Vattenrådet enligt vad som framgår av 

          Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Om oss/styrelse. 

Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet för Bruatorpsån-

Grisbäcken-Brömsebäckens avrinningsområden är: 

Ordinarie ledamöter: John Bräutigam  Pia Prestel 

Personliga ersättare: Karl-Gustaf (Kåge) Eklund  Kennert Täck 

 

Ordföranden redogör för, att här råder det motsatta förhållandet jämfört med 

Kalmarsundskommissionen med en gemensam värdegrund baserad på ideella 

krafter i samverkan. Sekreteraren i Vattenrådet är Pernilla Landin, avlönad 

tjänsteman med 25 % tjänstgöringsgrad – 10 timmar per vecka, som är öppen 



och lyhörd för Kustmiljögruppens tankar, vilket framgår inte minst av §§ 15203, 

15205 och 15206 i detta protokoll.  

Ordföranden betonar vikten av, att Kustmiljögruppen med sin representation av 

två ordinarie och två ersättande ledamöter är representerad i Vattenrådet för att 

med sin närvaro aktivt stödja och uppmuntra Pernilla Landin i kommunens 

vattenarbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

Det råder onekligen ett stort ömsesidigt förtroende upparbetet sedan år tillbaka 

mellan vattenrådet och Kustmiljögruppen.  

Mot ovan redovisad bakgrund är det då naturligt, att samarbetet och den 

ömsesidiga samverkan som nu finns utvecklas ytterligare i modeller som kan 

vara till fördel för både Kustmiljögruppen och Vattenrådet. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Till ordinarie ledamöter utse Karl-Gustaf (Kåge) Eklund och Pia Prestel. 

 Till personliga ersättare utse Marcus Törnberg och Robert Briland. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 


