
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 29 augusti 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Magnus Rosenborg i dennes bostad i Ragnabo. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via telefonsamtal med Ove Lindh 

                        

 

§ 16152 Vatten- och miljökonferens ”Skogens vatten – allas vårt vatten” 

2016-06-03 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Platsbesök Gullabo inför SKOGENS VATTEN 16 

september 2016” jämte två bifogade filer… 

# Platsbesök Gullabo inför SKOGENS VATTEN 16 september 2016. (PDF) 

# Karta med utritade platser där stationerna 1-4 genomförs. (PDF) 

2016-08-15 

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

rubriken ”SKOGENS VATTEN 16 sep. 2016”. 

 

2016-08-15 

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

rubriken ”SKOGENS VATTEN 16 sept. 2016”. 

2016-08-16 

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

rubriken ”Påminnelse – Skogens vatten 16 september 2016”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Platsbesok-Gullabo-infor-SKOGENS-VATTEN-16-sept-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Platsbesök-3-juni-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-med-utritade-platser-dñr-stationerna-1-4-genomÂrs.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/SKOGENS-VATTEN-16-sep-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/SKOGENS-VATTEN-16-sept.-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Paminnelse-Skogens-vatten-16-sep-2016-1.pdf


2016-08-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från följande personer med rubriken ”Vi saknar 

Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens 

Vatten”… 

# Eva Djupfors, Vosteknik 

# Fredrik Karlsson, Peab 

# Sven-Olof Petersson, Karlskrona kommun 

# Dennis Wiström, Västerviks kommun 

2016-08-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kent Freij, förtroendevald i Torsås kommun 

med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås 

kommun – ”Skogens Vatten”. 

2016-08-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Uppgifter om antalet anmälningar per den 16 

augusti 2016 till Skogens vatten”. 

2016-08-17 

Inkommer svarsmail (PDF) från Ann-Christin Bayard, Linnéuniversitetet i 

Kalmar med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i 

Torsås kommun – ”Skogens vatten”. 

2016-08-17 

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

med rubriken ”Antalet anmälda deltagare tycks öka till Skogens vatten”. 

2016-08-17 

Sekretariatet översänder mail (PDF) – påminnelse – 

till medlemsföreningarnas kontaktpersoner i Kustmiljögruppen jämte 

sponsorer/vänföretagare med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till 

Vattenkonferens 2016 i Torsås kommun – ”Skogens vatten”. 

2016-08-17 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, verksamhetschef vid Torsås 

Företagscentrum med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 

2016 i Torsås kommun – ”Skogens vatten”. 

2016-08-17 

Inkommer svarsmail (PDF) från Bengt Rydahl, förtroendevaldmed i Torsås 

kommun rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås 

kommun – ”Skogens vatten”. 

 

2016-08-18 

Inkommer svarsmail (PDF) från Tomas Svensson, Gunnarstorps 

Miljöförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Vattenkonferens 2016 

i Torsås kommun – ”Skogens vatten”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Vi-saknar-Din-anmalan-till-Vattenkonferens-2016-i-Torsas-kommun-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-Din-anmalan-till-Vattenkonferens-2016-i-Torsas-kommun-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Uppgifter-om-antalet-anmalda-deltagare-2016-08-16-till-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Vi-saknarDin-anmalan-till-Vattenkonferens-2016-i-Torsas-kommun-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Antalet-anmalda-deltagare-tycks-oka-till-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-Din-anmalan-till-Vattenkonferens-2016-i-Torsas-kommun-Skogens-vatten-kontaktpersoner-och-sponsorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Vi-saknar-Din-anmalan-till-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-Din-anmalan-till-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-Din-anmalan-till-Skogens-vatten-1.pdf


2016-08-29 

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

rubriken ”Välkommen på SKOGENS VATTEN den 16 september 2016. 

 

Under överläggningen meddelar sekreteraren att samtliga platser – 80 stycken 

nu är uppbokade, vilket är glädjande där de anmälda deltagarna kommer att få 

en bekräftelse på sitt deltagande. 

Lena Peribert, som ingår i arbetsgruppen meddelar, att något definitivt besked 

ännu inte erhållits från den tillfrågade moderatorn. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Valkommen-på-SKOGENS-VATTEN-den-16-september-2016.pdf

