
 
 

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 

 

 

 

§ 15155         Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016. 

  

                      I diariet framgår att ordföranden kallar/inbjuder styrelsens samtliga ledamöter 

                      till ett kaffesamkväm fredagen den 12 juni 2015, där John Bräutigam efter 

                      ingående och reflekterande samtal med sekreteraren före kaffesamkvämet 

                      meddelat, att han inte har för avsikt att ställa upp för ytterligare en mandatperiod 

                      om två år från den 1 januari 2016. 

2015-06-06 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Inbjudan till kaffe fredagen den 12 juni 2015, klockan 15.00 i 

Gunnarstorp”. 

2015-06-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med anledning av ordförandens inbjudan till 

kaffesamkväm i Gunnarstorp fredagen den 12 juni 2015, klockan 15.00. 

Under kaffesamkvämet får varje ledamot ge uttryck för hur han/hon ser på 

Kustmiljögruppens verksamhet, legitimitet, uppgifter mm för ”Ett gott liv i en 

livskraftig kommun” med fokus lagt på vattenvårdande insatser. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-kaffe-den-12-juni-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kaffesamkvam-i-Gunnarstorp-20150612.pdf


Sekreteraren redogör för vilka ledamöter som är i tur att avgå eller få nytt 

förtroende av föreningsstämman 2015-10-24… 

 Pia Prestel, ordinarie ledamot 

 Kennert Täck, ordinarie ledamot 

 Robert Briland, ersättande ledamot 

 Vakant ersättande ledamot 

 

Ledamöter med ett år kvar d.v.s. finns med i styrelsen även under 2016 

 Lena Peribert, ordinarie ledamot, tillika kassör 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, ordinarie ledamot, tillika sekreterare 

 

Med det ”goda samtalet” som grund får samtliga styrelseledamöter i uppgift 

intill styrelsens sammanträde den 17 september 2015 att noga tänka igenom om 

de står till styrelsens förfogande även under verksamhetsåret 2016 samt hur 

han/hon ser på Kustmiljögruppens verksamhet, legitimitet, uppgifter mm för 

”Ett gott liv i en livskraftig kommun” med fokus lagt på vattenvårdande insatser 

både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. 

 Det bör i detta sammanhang påpekas att det är styrelsen som fungerar som 

  valberedning, sedan ”Höstträffen 2014”, då den gamla valberedningen avgick, 

    utan att komma med namnförslag på ny valberedning, enligt vad som framgår av 

                  diariet 2014-11-25. 

2014-11-25 

Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, sammankallande i 

Kustmiljögruppens valberedning med rubriken ”Valberedningens förslag 

inklusive revisorer” (PDF), som bifogas mailet. 

Med hänsyn taget till att styrelsen även fungerar som valberedning enligt 

inkommen handling enligt ovan 2014-11-25 ber ordföranden varje ledamot i 

styrelsen redogöra för om han/hon står till förfogande även för det kommande 

verksamhetsåret, de kommande verksamhetsåren med tillägg för om han/hon 

kan tänka sig att ställa upp som ordförande och aktivt leda verksamheten enligt 

stadgarna. Resultatet av rundfrågningen redovisas nedan med beaktandet av att 

John Bräutigam står kvar vid sitt ställningstagande, att inte ställa upp för en ny 

mandatperiod på två år… 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Valberedningens-forslag-inkl-revisorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/h+Âstm+Âte-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/h+Âstm+Âte-2014.pdf


Ledamöter i tur att avgå… 

 Pia Prestel, kandiderar som ledamot för ett år – verksamhetsåret 2016. Kan 

inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 Kennert Täck, lämnar Kustmiljögruppen vid årsskiftet 2015/2016. 

 Robert Briland, kandiderar som ledamot för två år – verksamhetsåren 

2016-2017. Kan inte tänka sig att ställa upp som ordförande. 

 

Ledamöter med ett år kvar d.v.s. finns med i styrelsen även under 

verksamhetsåret 2016… 

 Lena Peribert, ordinarie ledamot. Kan inte tänka sig att ställa upp som 

ordförande. 

 Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, ordinarie ledamot. Kan inte tänka sig att ställa 

upp som ordförande. 

 

Av redovisningen ovan framgår, att… 

 Det saknas en ordinarie ledamot och två ersättare. 

 Det saknas kandidat/kandidater till ordförandeposten inom den befintliga 

styrelsen. 

 För att styrelsen skall vara beslutsför enligt stadgarna så krävs det fem 

ordinarie ledamöter, varav en skall vara ordförande som väljs på 

föreningsstämman enligt § 12 i stadgarna. 

 

Under den fortsatta överläggningen redogör mötesdeltagarna för sina nätverk 

och om det ur dessa nätverk finns personer som både har kunskap i och genuint 

intresse för vattenfrågor samt att ingå i Kustmiljögruppens styrelse och då helst 

som ordförande. 

Sekreteraren kommer med ett namnförslag – Bertil Aspernäs, Bergkvara, som 

dels återfinns i Vattenrådet och dels genom sin agrara verksamhet har visat och 

visar ett engagerat och uttalat intresse för vatten. 

Styrelsen är enig om, att det nu känns ytterligt angeläget, att Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar både får kunskap om hur allvarlig situationen ser ut inför det 

kommande verksamhetsåret 2016 och måste därför beredas möjlighet att 

inventera sina egna nätverk så att det vid föreningsstämman lördagen den 24 

oktober 2015 kan väljas en ny beslutsför, aktiv och kompetensstark styrelse 



inför verksamhetsåret 2016. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 Att ordföranden får i uppdrag genom Nyhetsbrevet för september månad, att 

redogöra för den uppkomna vakanssituationen i styrelsen och be de olika 

Kustmiljöföreningarna komma med namnförslag till potentiell ny ordförande 

och/eller ledamot av styrelsen. 

 Att sekreteraren skall kontakta Bertil Aspernäs, Bergkvara för att undersöka 

intresset för aktivt deltagande i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 

 

  

 

 


