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Sammanställning av informationsärenden vid årsmöte med Kustmiljö- 

gruppens medlemsföreningar lördagen den 28 maj 2016 enligt punkt 13 på 

dagordningen 

 

13.  a) Rapport från valberedningen enligt protokollsutdrag 2016-04-25,  

                  § 16069. 

        b) Kustmiljögruppen har fr.o.m. årsmötet i VB 2016-04-20 observatörstatus 

                          enligt protokollsutdrag 2016-04-25, § 16071 

        c) Verksamhetsplan 2016 med flerårsplan 2017-2018 enligt protokollsutdrag 

                          2016-01-25, § 16006 

        d) Verksamhetsbudget 2016 med flerårsplan 2017-2018 enligt protokolls- 

                           utdrag 2016-01-25, § 16007 

        e) Äskande av ekonomiska medel av budgetberedningen i Torsås kommun 

                         för Kustmiljögruppens verksamhet enligt protokollsutdrag 2016-04-25,  

                         § 16063. 

        f) Vatten-/miljökonferens á la grand – ”Skogens vatten – allas vårt vatten” 

                         enligt protokollsutdrag 2016-04-25, § 16057 

 

 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 - 16065                      
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§ Å1613a 

§ 16069 Valberedning 2016 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2016-01-25, § 16004.) 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

            sammanträden 2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035. 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16035 framkom följande. 

Erfarenheterna av 2015 års rekryteringsprocess av ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse var i det längsta osäkert och lyckades först under 

sittande föreningsstämma. 

Varje ledamot redogör nedan för sin inställning och framtid inom 

  Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 Ledamöter i tur att avgå vid årsskiftet 2016/2017 är… 

- Pia Prestel, t.f. ordförande,  

avvaktar med besked intill Kustmiljögruppens årsmöte 2016-05-28.  

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare, 

avvaktar med besked intill Kustmiljögruppens årsmöte 2016-05-28. 

- Lena Peribert, kassör, 

lämnar Kustmiljögruppens styrelse vid årsskiftet 2016/2017. 

- Magnus Rosenborg, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016, 

ordinarie ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 

2017-12-31. 

- Ove Lindh, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016,  

frånvarande vid dagens överläggning, styrelsen inväntar svar. 

Ledamot vald på två år… 

- Robert Briland, ledamot vald på två år 2016 och 2017, 

ett förhållande som fortfarande är aktuellt och gäller. 

 

Utifrån ovan lämnade besked av styrelsens ledamöter är det uppenbart att 

valberedningen, som består utav presidiet och förstärkt med Magnus Rosenborg 

enligt beslut i styrelsen 2016-01-25, § 16004, måste börja ett proaktivt arbete för 

att rekrytera potentiella kandidater till de poster inom styrelsen som troligen blir 

lediga fr.o.m. årsskiftet 2016/2017. 

 

Namn och organisationer som omnämns under överläggningen är … 
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- Ola Sennefjord, Påbonäs, Ljungbyholm (fiskeintresserad). 

- Mikael Nilsson, Påbonäs, Söderåkra, f.d. miljöinspektör Torsås kommun. 

- Sofia Persson, Påbonäs Söderåkra. 

- Andreas Olsson, ordf. Torsåsbygdens Sportfiskeklubb. 

- Garpens Vänner. 

- Vision Bergkvara (VB) 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att entlediga Marcus Törnberg från uppdraget att tjänstgöra som ordinarie 

ledamot i styrelsen fr.o.m. den 1 mars 2016. 

 Att Magnus Rosenborg går upp som ordinarie ledamot i styrelsen fr.o.m. den 

1 mars 2016 och ersätter Marcus Törnberg. 

 Att presidiet förstärkt med Magnus Rosenborg får i uppdrag, att kontakta 

nämnda personer och organisationer på föregående sida samt ta fram en 

sökprofil på kandidater. 

 Att valberedningen skall presentera resultatet av sitt arbete vid sammanträdet 

med styrelsen måndagen den 25 april 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

2016-03-08 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail av personlig karaktär för kännedom 

från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med 

rubriken ”Valberedning!” 

 

2016-03-16 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Valberedning.pdf
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2016-03-29 

Inkommer svarsmail av personlig reflekterande karaktär från 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljöstrateg vid 

kommunledningsförvaltningen i Karlskrona. 

2016-03-30 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) underlagsmaterial till 

Valberedningens träff 2016-04-03 hos Pia Prestel i dennas bostad i 

Ragnabo jämte fyra bifogade filer… 

 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 

2011- 2016. (PDF) 

# Profilbild – kompetensområden 2017. (PDF) 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter 2017. 

(PDF) 

 

2016-03-31 

Inkommer svarsmail av personlig reflekterande karaktär från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljöstrateg vid 

kommunledningsförvaltningen i Karlskrona”. 

2016-04-04 

Sekretariatet expedierar på ordförandens uppdrag via mail (PDF) utskick till 

samtliga ordföranden i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken 

”Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017” jämte två bifogade filer… 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

2015-04-06 

Sekretariatet översänder brevledes på uppdrag av valberedningens 

ordförande Pia Prestel den nya foldern, informationsbroschyren, utgåva 4 – 

våren 2016 jämte bilaga till följande namngivna personer… 

# Miljöstrateg Sven-Olof Petersson, Karlskorna kommun, 

kommunledningsförvaltningen, Box 79, 371 21 Karlskrona. 

# Mikael Nilsson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Sofia Persson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Ola Sennefjord, Tvärgatan 8, 388 30 Ljungbyholm. 

 

Av inkomna ärenden enligt ovan framgår med all önskvärd tydlighet, att 

styrelsens beslut från den 22 februari 2016 i allra högsta grad effektuerats av 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valberedningen-traffas-2016-04-03-kompletterat-med-arbetsmaterial.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-KMGs-styrelse-for-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
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valberedningens ledamöter genom att potentiella namn har stämts av inför 

verksamhetsåret 2017, funderingar kring nya potentiella föreningar i och kring 

Bergkvara centralort har diskuterats. 

Valberedningen upplever det som en stor brist, att kustnära ideella föreningar 

med vattenfrågor i centrum såsom Vision Bergkvara, Bergkvara Båtklubb, 

Garpens vänner inte är medlemmar i Kustmiljögruppen, vilket nedan angivna 

klickabra profilbild ger stöd för 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter 2017. 

(PDF) 

Valberedningen har till samtliga ordförande i Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar skickat ut ett upprop den 4 april 2016 genom en 

nomineringsportal, så att varje förening får en möjlighet fram till den 22 april 

2016, att nominera kandidater till posterna som ordförande, sekreterare och 

kassör, vilket anges genom att klicka på länkarna nedan. 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

Till uppropet har det fogats uppgifter om vilka föreningar mellan åren  

2011-2016, som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse. Klicka på 

länken nedan. 

 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

Skulle mot förmodan nu vidtagna åtgärder från valberedningens sida inte ge ett 

positivt utfall, så har valberedningen för avsikt att vända sig till personer som 

idag inte tillhör ”kustfamiljen” och tillfråga hen om det finns intresse att 

engagera sig i Kustmiljögruppen. Namn finns som tidigare nämnts, så det är 

bara att trycka på ”aktivitetsknappen” och låta arbetet gå vidare. 

 

Valberedningen har tagit fram en profilbild över behövda kompetensområden på 

ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse för 2017, vilken är klickbar nedan 

# Profilbild – kompetensområden 2017. (PDF) 

 

Valberedningens ordförande Pia Prestel skickar en påminnelse till samtliga 

ordförande i Kustmiljögruppens styrelse 2016-04-18, som finns i diariet med 

samma datum. 

2016-04-18 

Valberedningen översänder via sin ordförande Pia Prestel mail (PDF) till 

samtliga ordförande i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken 

”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse” jämte två bifogade filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vi-saknar-fran-Din-medlemsforening-forslag-pa-ledamoter-till-KMGs-styrelse.pdf
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# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

2016-04-21 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra 

Ragnabo med rubriken ”Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens 

styrelse för verksamhetsåret 2017”. 

2016-04-25 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, 

Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Vi saknar från Din 

medlemsförening förslag på ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017”. 

 

Sekreteraren kan konstatera, att vad som framgår av ovan inkomna handlingar i 

diariet så är det enbart fyra av femton medlemsföreningar som hörsammat 

valberedningens möjlighet till att nominera ledamöter till Kustmiljögruppens 

styrelse för verksamhetsåret 2017, verksamhetsåren 2017 och 2018, nämligen 

Miljöföreningen Södra Ragnabo, Gunnarstorps Miljöförening, Norragårdens 

Samfällighetsförening och Södra Kärr Samfällighetsförening. Samtliga fyra 

föreningar anger i sina mailsvar, att de inte har några ledamöter att nominera till 

styrelsen för det kommande verksamhetsåret 2017, de kommande verksamhets- 

åren 2017-2018. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att valberedningen skall invänta medlemsföreningarnas 

nomineringsförfarande, som går ut den 22 april 2016 innan ytterligare 

åtgärder med rekrytering av externa styrelseledamöter vidtas. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

Styrelsen beslutar även med tillägg för… 

 Att valberedningen nu har mandat för, att gå vidare i sitt arbete med att söka 

potentiella ledamöter utanför kustfamiljen enligt  

Profilbild – kompetensområden 2017 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nominering-av-ledamoter-till-KMGs-styrelse-for-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vi-saknar-nomineringsforslag-till-KMGs-styrelse-for-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 - 16065                      

 

 

§ Å1613b 

§ 16071 Vision Bergkvara 

 Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                    sammanträden 2015-10-29, § 15202 resp. 2015-12-10, § 15236 resp. 

                  2016-02-22, § 16037. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16037 framkom följande. 

Presidiet är av den uppfattningen, att det nu är hög tid att etablera de kontakter 

               mellan å ena sidan Vision Bergkvara (VB) och Kustmiljögruppen som 

                ärendetexten enligt ovan ger uttryck för före VB:s årsmöte i mars månad. 

 Presidiet föreslår därför, att Ove Lindh kontaktar Frida Portin för att komma 

                 med förslag på såväl en tidpunkt såväl som mötesplats under den resterande  

              delen av februari. Dagar som generellt passar sekreteraren är fredagar alternativt 

                måndagar. 



 

8 

 Ämne för mötet är: Kustmiljögruppens roll i VB som observatör – inneha 

                  observatörsstatus i VB och att VB skulle vara en aktiv medlemsförening i 

               Kustmiljögruppen med egen ledamot i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 Presidiets förslag till beslut 

 Att Ove Lindh kontaktar Frida Portin för att komma med förslag på såväl en 

tidpunkt såväl som mötesplats under den resterande delen av februari, 

måndag eller fredag i vecka 09 alternativt 10 – d.v.s. vid fyra möjliga 

tillfällen. 

 Att samtalsämnet för mötet är: Kustmiljögruppens roll i VB som observatör 

– inneha observatörsstatus i VB och att VB skulle vara en aktiv 

medlemsförening i Kustmiljögruppen med egen ledamot i Kustmiljö- 

gruppens styrelse. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

 

2016-03-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken 

”Kustmiljögruppen – Vision Bergkvara”. 

2016-03-06 
Inkommer vidarebefordrat mail av personlig karaktär från Ove Lindh, 
ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Träff med Frida Portin!” 
 
2016-03-13 
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”VB 
– årsmöte mm 19/4 2016. 

2016-03-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken 

”Vision Bergkvara – årsmöte mm 19/4” 

 

2016-03-22 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Frida Portin, Vision 

Bergkvara med rubriken ”Kustmiljögruppen – Vision Bergkvara”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppen-Vision-Bergkvara.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-arsmote-2016-04-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vision-Bergkvara-arsmote-mm-2016-04-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppen-Vision-Bergkvara1.pdf
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2016-04-12 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken 

”Vision Bergkvara årsmöte – 19/4 kl. 18.30” jämte en bifogad fil… 

# Agenda vid årsmöte med föreningen Vision Bergkvara den 19 april 2016, 

kl. 18.30. (PDF) 

Det är särskilt glädjande, att det nu öppnats en dörr för Kustmiljögruppen genom 

den roll som observatör som nu tilldelats oss med möjlighet att se, lära och ta 

goda intryck av den verksamhet som Vision Bergkvara står för och gör i 

Bergkvara. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att det är särskilt viktigt, att det är Kustmiljögruppens ordförande som 

representerar Kustmiljögruppen i VB med Rune Fransén som ersättare för att 

tydligt markera vikten av samförstånd och återkoppling till styrelsen vad 

som sker och på vilket sätt som Kustmiljögruppen kan utgöra ett stöd för 

VB. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vision-Bergkvara-arsmote-19-4-kl.-18.30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/2016-04-19-VB-ÑrsmÂte.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/2016-04-19-VB-ÑrsmÂte.pdf
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 januari 2016. 

Plats: Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Anmält förhinder att delta 

Marcus Törnberg 

 

 

§ Å1613c 

§ 16006 Revidering av verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-10-29, § 15209 resp. 2015-12-10, § 15242. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 15242 framkom följande. 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 31 oktober 2015, som finns 

i diariet med samma datum enligt nedan. 

 

2015-10-31 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211. 

Lena Peribert meddelar styrelsen, att arbetet med att revidera verksamhetsplanen 

för 2016 med plan 2017-2018 har påbörjats. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf


 

11 

Styrelsen beslutar att 

 När förslag föreligger till reviderad verksamhetsplan för 2016 med plan 

2017-2018, så skall detta förslag föreläggas styrelsen för beslut, varefter 

sekreteraren lägger in verksamhetsplanen på hemsidan.  

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkommande handlingar i diariet som berör detta 

ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-30 

Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Utkast till budget och verksamhetsplan” jämte två bifogade filer… 

# Utkast till Verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018. (PDF) 

# Utkast till Verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018. (PDF) 

 

2016-01-05 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 

ordförande med rubriken ”Kommentarer till Verksamhetsplan 2016-2018” 

jämte en bifogad fil… 

# Förslag till Verksamhetsplan 2016-2018. (PDF) 

2016-01-11 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande av 

Kustmiljögruppen med rubriken 

”Verksamhetsberättelse/verksamhetsbudget/verksamhetsplan”. 

 

Sedan styrelsens senaste sammanträde i december har presidiet och kassören 

arbetat målmedvetet och intensivt med att ta fram ett förslag till 

Verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018, som presenteras av kassören 

och som nu kan föreläggas styrelsen för beslut. 

Verksamhetsplanen innehåller och tydliggör de verksamhetspunkter som 

framgår av föreningens stadgar §§ 2 samt 3 och är indelad i en A respektive B-

del och som biläggs denna kallelse. 

 

A-delen omfattar 10 verksamhetspunkter, som styrelsen själv tar initiativ till och 

har rådighet över för att förverkliga EU:s miljömål medan B-delen med sina 6 

verksamhetspunkter utgörs av de fora som Kustmiljögruppen inbjuds till 

och/eller verkar tillsammans med och i , för att förverkliga EU:s miljömål. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Utkast-till-budget-och-verksamhetsplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Forslag-Kopia-av-Budget-o-Plan-2016-20181.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kopia-av-Verksamhetsplan-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kommentarer-till-Verksamhetsplan-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kopia-av-Verksamhetsplan-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verksamhetsberattelse-verksamhetsbudget-verksamhetsplan.pdf
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Presidiet förstärkt med kassören föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna upprättat förslag till Verksamhetsplan för 2016 med plan 

2017-2018, daterat 2016-01-15 och som skall biläggas detta protokoll. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att lägga in Verksamhetsplan för 2016 med plan 

2017-2018 på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss” samt Länklistan där 

den är klickbar på den blå länken Verksamhetsplan 2016 med plan för 

2017-2018.(PDF) 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets och kassörens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verksamhetsplan-2016-2018A1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verksamhetsplan-2016-2018A1.pdf
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 januari 2016. 

Plats: Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

 Anmält förhinder att delta 

Marcus Törnberg 

 

 

 

§ Å1613d 

§ 16007 Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-10-29, § 15210 resp. 2015-12-10, § 15243. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 15243 framkom följande. 

 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 31 oktober 2015, som finns 

i diariet med samma datum enligt nedan. 

 

2015-10-31 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211. 

Lena Peribert meddelar styrelsen, att arbetet med att revidera 

verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 2017-2018 har påbörjats. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf
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Styrelsen beslutar att 

 När förslag föreligger till reviderad verksamhetsbudget för 2016 med plan 

2017-2018, så skall detta förslag föreläggas styrelsen för beslut, varefter 

sekreteraren lägger in verksamhetsplanen på hemsidan. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkommande handlingar i diariet som berör detta 

ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-30 

Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Utkast till budget och verksamhetsplan” jämte två bifogade filer… 

# Utkast till Verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018. (PDF) 

# Utkast till Verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018. (PDF) 

 

2016-01-06 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 

ordförande med rubriken ”Kommentarer till budgetförslag” jämte en bifogad 

fil… 

# Förslag till Verksamhetsbudget 2016-2018. (PDF) 

 

2016-01-11 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande av 

Kustmiljögruppen med rubriken 

”Verksamhetsberättelse/verksamhetsbudget/verksamhetsplan”. 

 

Sedan styrelsens senaste sammanträde i december har presidiet och kassören 

arbetat målmedvetet och intensivt med att ta fram ett förslag till 

Verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018, som presenteras av kassören 

och som nu kan föreläggas styrelsen för beslut. 

Verksamhetsbudgeten innehåller de namngivna och uppräknade konton/ 

kostnadsställen nedan, som skall finansiera de verksamhetspunkter som framgår 

av föreningens stadgar §§ 2 och 3 och som biläggs denna kallelse. 

- Styrelse/verkställande ledning 

- Ekonomi 

- Hemsida 

- Information/PR 

- Evenemang 

- Aktiviteter gentemot medlemsföreningarna 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Utkast-till-budget-och-verksamhetsplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Forslag-Kopia-av-Budget-o-Plan-2016-20181.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kopia-av-Verksamhetsplan-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kommentarer-till-Verksamhetsbudget-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Forslag-Kopia-av-Budget-o-Plan-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verksamhetsberattelse-verksamhetsbudget-verksamhetsplan.pdf
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- Oförutsedda utgifter 

 

För respektive år uppgår    2016  2017  2018 

Totala kostnader  58 275 39 775 39 775 

Totala intäkter  18 500 33 250   8 150 

Likviditetssaldo  39 775   6 525 31 625 

Utgående eget kapital för resp. år          105 225 98 700 67 075 

 

Presidiet förstärkt med kassören föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna upprättat förslag till Verksamhetsbudget för 2016 med plan 

2017-2018, daterat 2016-01-15 och som skall biläggas detta protokoll. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att lägga in Verksamhetsbudget för 2016 med plan 

2017-2018 på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss” där den är klickbar 

på den blå länken ”Verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 

2017-2018″. (PDF) 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets och kassörens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 - 16065                      

 

 

§ Å1613e 

§ 16063 Äskande av ekonomiska medel av budgetberedningen i Torsås kommun för 

               Kustmiljögruppens verksamhet 

 Vid valberedningens sammanträde söndagen den 3 april 2016 ventilerades 

              frågan om Kustmiljögruppens framtida finansieringsmöjligheter för sin  

              verksamhet baserat på de erfarenheter som framkom och presenterades i det 

                  seminarium på länsstyrelsen i Kalmar län på temat ”framtidens vattenarbete” 

                  den 15 mars 2016. 

 Deltagare på seminariet var från Torsås kommun Pernilla Landin, sekreterare i 

                  Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig samt från Kustmiljögruppen Pia Prestel 

                  och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 På seminariet höll Pernilla Landin ett glimrande, intresseväckande och 

                informativt föredrag om varför vi kommit så pass långt i Torsås kommun för att 

  uppnå EU:s vattendirektiv fram till 2027. 
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 Svaret från Pernilla till de församlade deltagarna var just de ideella krafternas 

               uttalade förmåga att samverka, ta initiativ till åtgärder och sitt osjälviska arbete 

                  för en medborgardriven vattenförvaltningen. 

 Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan. 

2016-04-06 

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

med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp” jämte en bifogad fil… 

# Brev till budgetberedningen 2016-04-06. (PDF) 

 

Vid remisstidens utgång 2016-04-18 har endast yttrande inkommit från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet, som skriver… 

”ser bra ut, är välformulerat och informativt”, 

varför presidiet uppfattar innehållet i skrivelsen/brevet till Budgetberedningen i 

Torsås kommun som sakligt, vederhäftigt och korrekt. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till skrivelse/brev till 

budgetberedningen i Torsås kommun med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp 

äskar för sitt ideella arbete - för ett gott liv i en livskraftig kommun -

ekonomiskt stöd för perioden 2017-2019, som avser vattenprojekt utmed 

kustremsan i Torsås kommun”. 

 

  Att ta presidiets förslag till skrivelse/brev som sitt eget. 

 

 Att justera denna paragraf omgående, så att sekreteraren kan expediera denna 

beslutsparagraf utan tidsutdräkt. 

 

 

 Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Torsas-Kustmiljogrupp-budgetberedningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf
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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 – 16065 

 

 

 

§ Å1613f 

§ 16057 Vatten- /miljökonferens á la grand – ”Skogens Vatten – allas vårt vatten”  

                   2016-09-16 

 (Stående ärende under första halvåret 2016, enligt beslut 2016-01-25, § 16005.) 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-03-19, § 15083 resp. 2015-05-21, § 15134 resp.  

2015-09-17, § 15165 samt 2015-10-29, § 150203 resp. 2015-12-10, § 15237 

resp. 2016-01-25, § 16005 resp. 2016-02-22, § 16030. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16030 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

2016-01-27 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Ber om återkoppling på beslutsparagraf 16005, 2016-01-25”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ber-om-aterkoppling-pa-beslutsparagraf-16005-2016-01-25.pdf
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Pernilla skriver… 

… Låter som du (Kåge) har full koll! Till och med mer info än jag hade. Jag 

skickar teasern innan veckan är slut. 

 

2016-01-29 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pär Larsson, Södra resp. Lena 

Peribert, Kustmiljögruppen på Pernilla Landins utskick med rubriken 

”Nästan färdigt förslag” jämte en bifogad fil… 

# Teaser SKOGENS VATTEN 2016-01-29. (PDF) 

2016-02-02 

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

med rubriken ”Nästan färdigt förslag”. 

 

Pernilla skriver… 

... Då ser vi hur det blir med Swedbank. Jag ska skriva ihop något till KS. Har 

möte med vattenrådens samordnare idag (läs 2016-02-02) så jag ska slå ett slag 

för den 16/9. 

2016-02-02 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1/2016 samt uppgifter 
på anmälan om närvaro till kurs 16/2 i Vissefjärda samt om reviderad teaser 
till Skogens vatten. 

Pernilla skriver… 

… Sänder även över Teaser som nu troligen endast saknar logga till Swedbank. 

2016-02-07 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslutsparagraf 16005 – ”Vatten- 

och miljökonferens á la grand 2016 – Skogens vatten” till arbetsgruppens 

ledamöter för konferensens genomförande jämte en bifogad fil… 

# § 16005, 2016-01-25 – Skogens vatten 2016-09-16. (PDF) 

 

Motivet till denna åtgärd var att stämma av de protokollsanteckningar som 

sekreteraren förde under styrelsens överläggning 2016-01-25, § 16005 och som 

Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen ansåg behövde förankras i 

styrelsen och ligga som underlag till och för protokollets justering. 

Sekreteraren redogör för de handlingar, som finns i diariet och är inkomna efter 

det att kallelsen utgått till styrelsens ledamöter. 

2016-02-19 

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

rubriken ”Sista versionen av Teaser” med information om… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nastan-fardigt-forslag-Teaser-Skogens-vatten-2016-01-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-20160129.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nastan-fardigt-forslag-teaser.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nyhetsbrev-1-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp.-av-§-16005-2016-01-25-Skogens-vatten-2016-09-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16005-2016-01-25-Skogens-vatten-2016-09-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sista-versionen-av-Teaser.pdf
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# Teasern ligger på kommunens hemsida. 

# Swedbanks logga är ej med, vi hoppas dock att vi får ett positivt svar 

gällande finansieringen. 

# Teaser SKOGENS VATTEN, utan Swedbanks logga. (PDF) 

 

2016-02-19 

Inkommer mail/inbjudan (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”SKOGENS VATTEN 16 SEPT 2016” jämte en 

bifogad fil… 

 

# Teaser som förhoppningsvis retar era smaklökar (PDF) 

Att tänka på…  

 

… Sekreteraren meddelar, att Anna Carnelius, Kalmar kommun, vars namn 

återfinns i arbetsgruppen för ”Skogens vatten”, skall strykas/utgå, då Anna C har 

fått andra arbetsuppgifter inom Kalmar kommun. 

… Vidare skall presidiet kontrollera, att samtliga de namn som återfinns på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista (medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, sponsorerna/vänföretagarna m.fl.) även finns med på den 

sändlista som Pernilla L expedierat 2016-02-19 och som finns i diariet med 

samma datum. 

… Sekreteraren lyfter upp frågan om bärbar/bärbara mikrofoner att användas av 

såväl moderatorn såväl som till de föreläsare som skall redogöra för sina 

presentationer. 

Lena Peribert och Robert Briland redogör för… 

… att föredragshållarna nu är bokade och klara. 

 

… att vattenkonferens moderator blir Joel Parde och att samtal om kostnads- 

ersättning för detta arbete förs mellan Robert B och Joel Parde. 

… att det är beställt 50 kepsar och 50 nyckelband med deltagarens namn. 

… att PR-materialet kostnadsmässigt skall fördelas mellan LRF och Södra. 

… Lena P skall träffa Pernilla Landin tisdagen den 29 mars 2016, kl. 10.00 för 

ett avstämningsmöte.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-201602151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/SKOGENS-VATTEN-16-SEPT-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-20160215.pdf
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Presidet föreslår styrelsen att besluta 

 Att Pernilla Landin inbjuds till styrelsens sammanträde måndagen den 25 

april 2016 för en gemensam briefing och lägesuppföljning hur långt arbetet 

sammantaget kommit i planeringsarbetet för Vatten- och miljökonferensen 

2016 ”Skogens vatten – 2016-09-16”. 

 Att TACKA Lena P och Robert B för ett mycket väl genomfört 

planeringsarbete och de konkreta resultat som redan uppnåtts. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

 

2016-03-12 

Sekretariatet översänder till det nätverk av personer som prenumererar på 

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev information om den kommande ”Miljö- och 

vattenkonferens á la grand den 16 september i Torsås kommun på temat 

”Skogens vatten – allas vårt vatten”… 

 

# via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, som inte erhållit 

tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

# via mail (PDF) till Kustmiljögruppens sponsorer/vänföretagare. 

# via mail (PDF) till exekutiva personer inom Torsås kommun, som inte 

erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet. 

# via mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 

myndigheter, företag samt övriga som är intresserade av Kustmiljögruppens 

verksamhet och som inte tidigare erhållit information från Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil… 

# Teaser – ”SKOGENS VATTEN – ALLAS VÅRT VATTEN” 2016-09-16. 

(PDF) 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Information-och-teaser-via-mail-till-medlemsforeningarnas-kontaktpersoner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Information-och-teaser-via-mail-till-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Information-och-teaser-via-mail-till-Torsas-kommuns-executiva-personer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Information-och-teaser-via-mail-till-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-201602153.pdf
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2016-03-12 

Inkommer svarsmail av personlig karaktär från John Bräutigam, f.d. 

ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Miljö- och vattenkonferens á la 

grand den 16 september i Torsås kommun”. 

 

2016-03-14 

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

med rubriken ”Bra spridning av teaser om Skogens vatten – allas vårt 

vatten”. 

 

2016-03-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Henrik Bokor, KS ordförande i Torsås 

kommun med anmälan om deltagande i konferensen ”Skogens vatten – 

allas vårt vatten” den 16 september 2016 i Torsås kommun. 

 

2016-03-14 

Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till delar av 

arbetsgruppen för vattenkonferensen ”Skogens vatten – allas vårt vatten” 

med rubriken Inkommen/inkomna anmälningar om deltagande i ”Skogens 

vatten – allas vårt vatten”. 

 

2016-03-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Sven-Olof Petersson, miljöstrateg vid 

kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Miljö- och 

vattenkonferens á la grand den 16 september 2016 i Torsås kommun”. 

 

2016-03-15 

Inkommer förnyat svarsmail (PDF) från Sven-Olof Petersson, miljöstrateg 

vid kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Miljö- 

och vattenkonferens á la grand den 16 september 2016 i Torsås kommun”. 

2016-03-17 

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

med rubriken ”Havet möter skogen”. 

 

2016-04-15 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet, Lena Peribert och Robert Briland, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Nu är det klart med Swedbanks bidrag till ”Skogens vatten – allas 

vårt vatten”. 

 

2016-04-26 

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

rubriken ”Skogens vatten den 16 september 2016”. Länk till 

hemsidan www.torsas.se/projekt 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Bra-spridning-av-teasern.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Anmalan-till-Skogens-vatten-allas-vart-vatten1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inkommen-inkomna-anmalningar-om-deltagande-i-Skogens-vatten-allas-vart-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Miljo-och-vattenkonferens-á-la-grand-den-16-september-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sv-Miljo-och-vattenkonferens.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Havet-moter-skogen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nu-ar-det-klart-med-Swedbanks-bidrag-till-Skogens-vatten-allas-vart-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Skogens-vatten-den-16-september-2016-med-lankadress.pdf
http://www.torsas.se/projekt
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Sekreteraren redogör i punktform för och refererar till den information som 

lämnades av Pernilla Landin vid Vattenrådets sammanträde den 7 april 2016. 

 

Plats och tid med upplägg för dagen:  

Petamåla bygdegård, fredagen den 16 september 2016, 08.00-16.00. 

Föreläsningar på f.m. med avbrott för lunch 12.00–13.00 som serveras av LCC 

Catering i Kyrkebo med menyförslag ”havet möter skogen” samt på 

eftermiddagen workshops. 

 

Programmet färdigt på förmiddagen 08.00 – 12.00 dagen med… 

- inledning av moderator Joel Parde, SydostLeader följt av 

- Roland Swedestam, ordförande för Vattenrådet för Bruatorpsån -

Grisbäcken-Brömsebäcken och representant för Torsås kommunfullmäktige, 

- Lena Ek, tidigare EU-kommissionär och miljöminister och numera 

ordförande för Södra på temat ”Skogsägarna och miljöarbetet kring vatten”, 

- föreläsning av Mats Blomberg på temat ”Blå målklassning och skogens 

vatten, skogsägarinitiativ”,  

- föreläsning av Lennart Henriksson, en av författarna till Skogens vatten på 

temat ”Vikten av småkryp i vatten”, 

 

Programmet färdigt på eftermiddagen 13.00–16.00 

- 4 workshops avseende vanlig skog och biotopskyddad skog (Germund 

Eriksson) ca 300 meter från konferenslokalen på teman som ”blå målklassning”, 

nyckelbiotoper, insekter, kulturmiljöer vid vatten, målbilder med hänsyn tagen 

till vatten, där samtliga deltagare i varje grupp (4 grupper med 20 deltagare i 

varje) skall delta i samtliga fyra workshops mellan 13.00–15.30, som avslutas 

med återsamling och uppsummering av dagens föreläsningar och aktiviteter. 

 

Moderator: Av programbladet framgår att Joel Parde, SydostLeader är 

                  moderator för konferensen med reserver Carolina Lindberg, koordinator på 

                     Länsstyrelsen för Vattenråden och Irené Bohman, vattendirektör för 

                Vattenmyndigheten Södra Östersjön. 

 

Framtagning av promotion material, såsom kepsar, nyckelband med tillhörande 

namnbrickor finansieras av LRF och Södra. Torsås kommun tillhandahåller 

tygpåse som innehåller all den information och dokumentation som 

konferensdeltagarna behöver under dagen.  

Exempel på detta är information och foldrar från regionens Vattenråd, de ideella 

krafternas föreningar, En liten bok om vatten, Hänsyn och åtgärder i vattendrag, 

Vattenförvaltning i skog, Världsnaturfondens dokumentmapp med innehåll mm. 

 

Inbjudan och utskick till konferensen, vem som gör vad och till vilka kommer att 

meddelas senare av arbetsgruppen för konferenssens genomförande. 
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Ingen anmälnings-/ deltagaravgift. 

 

Anmälan om deltagande sker på länken www.torsas.se/projekt  

 

Total budget 25 000 kronor med finansiering från Torsås kommun 10 000 

kronor, Vattenrådet 5 000 kronor, Torsås Kustmiljögrupp 5 000 kronor, 

Swedbanks lokalkontor i Torsås 5 000 kronor, som nu utlovats muntligen av den 

nye chefen Jonas Karlsson, vilket bekräftas av Pia Prestel, som varit i 

telefonkontakt med Rune Fransén 2016-04-14. 

 

Pernilla Landin kompletterar uppgifterna ovan med fredagens (2016-04-22) 

sammanträffande med Mats Blomberg, Södra. 

 

 

Tidningsartikel i Östran. 2016-04-13 

 

Fokus ska sättas på skogens vattenmiljöer i Gullabo, 2016-04-13 (JPG) 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Överlämna det operativa ansvaret till arbetsgruppen för vattenkonferensens 

genomförande med fullt förtroende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torsas.se/projekt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Ostran20160413-2.jpg

