
 
 

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 Lind, 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                      

 

§ 16068 Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-10-29, § 15211 resp. 2015-12-10, § 15244 resp.  

2016-01-25, § 16008 resp. 2016-02-22, § 16031 resp. 2016-04-25, § 16068. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 april 2016 framkommer följande. 

 

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

 

2016-02-26 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) styrelsens förslag till årsredovisning 

för verksamhetsåret 2015 till Kennert Täck, ledamot i Kustmiljögruppens 

styrelse under 2015 jämte en bifogad fil… 

# Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. (PDF) 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-02-22-Kennert-Tack.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Arsredovisning-2015-utgava-22.pdf


2016-03-15 

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

rubriken ”Message from 176340” jämte en bifogad fil… 

# Revisionsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF)  

 

Sekreteraren redogör för att det återstår namnunderskrifter per den 18 april 2016 

från… 

- John Bräutigam på sidan 43 samt  

- Jan Hellman samt Solbrith Hellman på sidan 45. 

 

2016-04-16 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan 

och Solbrith Hellman förfrågan om lämplig tid och mötespunkt för underskrift 

av revisionsuppdraget i årsredovisningen för 2015.  

 

Kontakter har tagits och det åligger sekreteraren att införskaffa dessa 

                 namnunderskrifter intill den 1 maj 2016, så att kallelse till Årsmöte kan utgå i  

                 god tid enligt vad som stadgas enligt § 14. 

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 skall återfinnas jämte kallelse och 

övriga handlingar på hemsidan senast den 9 maj 2016 på länken längst ner på 

sidan http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2016-lordagen-den-28-maj-

2016-med-efterfoljande-arsmote/  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att det åligger sekreteraren enligt organisationsschema att på hemsidan 

senast den 9 maj 2016 färdigställa och presentera följande angivna klickbara 

handlingar, som ligger som underlag till Kustmiljögruppens årsmöte enligt § 

14 i stadgarna. 

 

# Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för 

verksamhetsåret 2015” med förslag till årsmötet att besluta enligt 

protokoll 2016-04-25, § 16068. (PDF) 

# Styrelsens förslag till dagordning med ärendeberedning. (PDF) 

# Revisionsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF) 

# Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. (PDF) 

# Informationsärenden. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Message-from-176340-Revisionsberattelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/S17634016031506400-Revisionsberattelse-for-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Underskrift-pa-revisionsuppdraget-i-arsredovisningen-for-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2016-lordagen-den-28-maj-2016-med-efterfoljande-arsmote/
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2016-lordagen-den-28-maj-2016-med-efterfoljande-arsmote/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/S17634016031506400-Revisionsberattelse-for-2015.pdf


 Att sekreteraren ombesörjer, att inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 

2016” med efterföljande årsmöte utsändes via mail måndagen den 9 maj 

2016 till de personer, som direkt eller indirekt är berörda och som står på 

Kustmiljögruppens mailinglistor. 

 

Härutöver föreslår presidiet styrelsen att besluta inför årsmötet 2016-05-28. 

 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2015 fastställs.  

 Att godkänna verksamhetsberättelserna med tonvikt lagd på händelser såväl 

inom ”Kustfamiljen” såväl som ”externa aktiviteter presenterade i 

kalendarisk form”. 

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2015 fastställs.  

 Att årets uppkomna och redovisade resultat – 18 396 (negativt) behandlas 

enligt kassörens förslag i årsredovisningen genom att balanseras i ny 

räkning. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

Styrelsen föreslår Årsmötet att besluta 

 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2015 fastställs.  

 Att godkänna verksamhetsberättelserna med tonvikt lagd på händelser såväl 

inom ”Kustfamiljen” såväl som ”externa aktiviteter presenterade i 

kalendarisk form”. 

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2015 fastställs.  

 Att årets uppkomna och redovisade resultat – 18 396 (negativt) behandlas 

enligt kassörens förslag i årsredovisningen genom att balanseras i ny 

räkning. 

 

Årsmötet beslutar att 
 


