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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

Tid: Måndagen den 25 januari 2016. 

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

Vägbeskrivning bifogas kallelsen!  

 

 

§ 16001 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 10 december 2015,  

§§ 15231 - 15262 godkänns/justeras. 

 

 

§ 16002 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 16003 – 16014 

 

§ 16003 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 16004 Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016 med tonvikt lagd 

                    på beslutsförhet, styrning och ledning samt inbördes fördelning av 

                 arbetsuppgifter inom styrelsen. 

§ 16005 Vatten- /miljökonferens á la grand – ”Skogens Vatten” 2016-09-16. 
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§ 16006 Revidering av verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018. 

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

§ 16008 Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 

§ 16009 Kustmiljögruppens remissvar avseende ”Samråd DETALJPLAN FÖR KROKA 

                   4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun. 

§ 16010 Havs- och vattenmyndighetens årligen återkommande konferens ”Havs- och 

               vattenforum”, 24-25 maj 2016 i Göteborg. 

§ 16011 Akademiskt årsmöte i april under tre dagar 14-16 på temat ”Hållbar utveckling”. 

§ 16012 Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte. 

§ 16013 Uppdatering av uppgifter i Torsås kommuns föreningsuppgifter med anledning  

              av ny styrelse fr.o.m. 2016. 

§ 16014 Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. 

    

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 16015 – 16021 

§ 16015 Vattenrådet. 

§ 16016 Ölands Vattenråd. 

§ 16017 Kalmarsundskommissionen. 

§ 16018 Torsås kommun. 

§ 16019 WebbochForm.se. 

§ 16020 Greppa Näringen. 

§ 16021 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-12-10 – 2016-01-25. 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-

01/  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/  

 

 

Presidiets förslag till dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 16022 – 16024 

 

§ 16022 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-12-10 – 2016-01-25. 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-

01/  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/


3 

 

§ 16023 Nästa styrelsemöte  

 

§ 16024 Mötet avslutas. 

 

 

 

Bergkvara den 18 januari 2016 

 

Pia Prestel  

T.f. Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

                                                                                  Sekreterare 
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Beslutsärenden §§ 16003 - 16014 

 

§ 16003 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Kassören Lena Peribert lämnar uppgift på, att saldot på föreningens 

företagskonto per den 25 januari 2016 i Swedbank uppgår till                   kronor  

och att föreningens fasträntekonto vid samma datum uppgår till                      

kronor med ny förfallodag i medio februari 2016.  

 

Räntesats 0.40 %.  

Med hänsyn tagen till att styrelsen sammanträder i februari månad – 22 februari 

2016 – d.v.s. efter det datum, då fasträntekontot skall omsättas, erinras kassören 

om tidigare taget beslut i styrelsen 2015-10-29, § 15196 där det framgår att 

föreningens behållning på företagskontot inte bör understiga 10 000 kronor vid 

omsättning av fasträntekontot för att föreningen skall kunna genomföra sitt 

uppdrag enligt vad som framgår av §§ 2 och 3 i stadgarna.  

Föreningens likviditet måste kontinuerligt bevakas av kassören mellan de  

                perioder, då föreningen i huvudsak har sina tillgångar bundna på fasträntekonto i 

                  Swedbank med en löptid uppgående till 3 månader.  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att föreningens fasträntekonto i Swedbank skall omsättas i medio februari 

till ett jämt antal tusental kronor med beaktande av vad som tidigare 

beslutats om föreningens likviditet på företagskontot.   

 Tacka kassören för redovisningen.  

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 16004 Styrelsens sammansättning inför det nya verksamhetsåret 2016 med tonvikt lagd 

på beslutsförhet, styrning och ledning samt inbördes fördelning av 

arbetsuppgifter inom styrelsen  

Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15199 resp. 2015-12-10, § 15234. 
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Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, § 15234 framkom följande. 

Sekreteraren har i samband med kallelsen medsänt en reviderad matrismodell 

daterad 2015-12-03 med såväl gamla såväl som nya namn på ledamöterna för 

verksamhetsåret 2016, som utgör underlag för fördelning av arbetsuppgifter 

inom styrelsen.  

På sidan 2 i den reviderade matrismodellen framgår att nedan uppräknade 

arbetsuppgifter bör kopplas till de ledamöter i styrelsen, som har tid, intresse 

och tid att axla ansvaret för… 

- PR, informations- och presentationsmaterial. 

- Samråd, remisser, skrivelser. 

- Utredningar. 

- Kontaktperson gentemot medlemsföreningarna. (Ny uppgift)  

- Dokumentation/fotografering. 

- Nyhetsbrev – 9 nr per kalenderår. 

Markus Törnberg, ny ordinarie ledamot i styrelsen fr.o.m. verksamhetsåret 2016 

har i ett personligt mail till sekretariatet meddelat, att han inte kan närvara vid 

dagens överläggning till följd av rent arbetsmässiga skäl. 

Ordföranden ber samtliga ledamöter fundera över, vilka egentliga 

arbetsuppgifter som åvilar Kustmiljögruppens styrelse som ger både anslag och 

utdelning på såväl kort- som lång sikt för att medverka i, för och till att EU:s 

miljömål nås lokalt och regionalt. Ordförandens uppmaning grundar sig på de 

erfarenheter som inhämtats under snart två år och att styrelsen inför 

verksamhetsåret 2016 kommer att ledas under det första halvåret av en t.f. 

ordförande kombinerat med ett roterande ordförandeskap. 

Ordföranden ger även tydliga exempel på arbetsuppgifter som är tvivelaktiga 

utifrån vad som sägs i stycket ovan och som exemplifieras nedan även ur ett 

insatsperspektiv av arbete, såsom… 

 Nyhetsbrev med 9 nummer/utgåvor per år för såväl ordföranden som 

författare och sekreteraren som distribuerar Nyhetsbreven! 

 Öppet diarium för sekreteraren!  

 Inskanning av nyhetsartiklar – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt 

för sekreteraren med ett brett miljöperspektiv som avser mark, luft och 

vatten! 
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 Samråd, remisser, skrivelser och utredningar, som idag ligger i ordförandens 

göra-korg! 

 PR, informations- och presentationsmaterial, som idag ligger i ordförandens 

göra-korg! 

 

Under den fortsatta överläggningen erbjuder sig Ove Lindh att ta på sig ansvaret 

för Dokumentation/fotografering. 

Magnus Rosenborg kommenterar den nya arbetsuppgiften - Kontaktperson 

gentemot medlemsföreningarna - och vill ha upplysningar om hur rekryteringen 

av ledamöter till styrelsen sker utifrån ett medlemsföreningsperspektiv och vilka 

föreningar som har och har haft representation i Kustmiljögruppens styrelse 

under den senaste femårsperioden.  

Sekreteraren besvarar Magnus R fråga genom att ge en översiktlig beskrivning 

av genomförda ”mingelkvällar” under senvintern/våren 2014 samt resultatet av 

dessa. 

Sekreteraren betonar vikten av, att tänka till ytterligare en gång i fördelningen av 

arbetsuppgifter inom styrelsen med tonvikt lagd på beslutsförhet, styrning och 

ledning. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Denna beslutsparagraf skall finnas med vid styrelsens första sammanträde 

måndagen den 25 januari 2016 under ledning av ny t.f. ordförande. 

 Sekreteraren skall uppdatera styrelsens matrismodell från 2015-12-03, 

BILAGA 1 med rubriken ”Styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 

2016” till detta protokoll enligt de diskussioner som dagens överläggning 

resulterat i, där styrelsen har en samfälld uppfattning. Markeras med grön 

färg. 

 Sekreteraren skall lämna en förteckning över arbetsuppgifter inom styrelsen 

som styrelsen ännu inte tagit beslut på, BILAGA 1 till detta protokoll enligt 

de diskussioner som dagens överläggning resulterat i.  

Markeras med röd färg. 

 Sekreteraren skall lämna en förteckning – BILAGA 2 till detta protokoll 

över vilka föreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse 

och i vilken funktion inom styrelsen avseende tidsperioden 2011 till 2015, 

enligt förslag från Magnus Rosenborg 
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för den uppdaterade matrismodellen från 2015-12-03, som 

avser styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter fr.o.m. 2016 som styrelsen har en 

gemensam uppfattning om. 

 Den uppdaterade matrismodellen bär 2016-01-18, som datum och innehåller 

                 med röd färg nedan de specificerade arbetsuppgifter som styrelsen ännu inte har 

                tagit beslut på, såsom... 

 Nyhetsbrev 

 Diarium 

 Inskanning av tidningsartiklar 

 Samråd, remisser, skrivelser, utredningar 

 Valberedning 

De tre första punkterna, såsom nyhetsbrev, diarium och inskanning av 

tidningsartiklar är i huvudsak kopplade till hemsidan, som utgör själva navet i 

Kustmiljögruppens samlade informationsverksamhet med 1 268 användare 

fördelat på 42 % nya och 58 % gamla besökare. Rent generellt kan sägas 

förändra något som fungerar så pass väl, i detta fall vår hemsida i allt för stor 

omfattning, torde inte vara särskilt strategiskt. 

John Bräutigam har i mail till sekretariatet 2015-12-17, som finns i diariet med 

samma datum … 

 

2015-12-17 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken ”Nyhetsbrevet och 

hur det uppmärksammas”. 

… modifierat sin uppfattning, där det av mailet bland annat framgår… 

”Jag ser i Barometern att det finns en notis om kalkdiket i S Kärr. Det får mig att 

reflektera över den info jag gav på senaste mötet om hur Nyhetsbrevet 

uppmärksammas. Jag kan konstatera att lokalpressen vid ganska många tillfällen 

uppmärksammat artiklar från Nyhetsbrevet och gjort egna notiser från dem. 

Detta förhållande förbisåg jag”. 

Inskanning av lokala, regionala, nationella och internationella tidningsartiklar 

som berör miljöfrågor om mark, luft och vatten kom till som ett beslut i 

styrelsen, då verksamhetspunkten att utbilda miljöambassadörer i årskurserna 8 

och 9 på Torsskolan lyftes ut ur verksamhetsplanen 2013. Vatten- och 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyhetsbrevet-och-hur-det-uppmarksammas.pdf
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miljöintresserade elever kunde i sina naturorienterade studier använda 

Kustmiljögruppens hemsida som referensmaterial. 

Det känns redan nu viktigt, att lyfta blicken och seriöst försöka se in i 

kommande verksamhetsår 2017 samt fundera över vilka ledamöter som står till 

förfogande.  

 

Föreningsstämman 2015-10-24, § F1514 tog beslut på… 

 

 Att styrelsen med förtroende får i uppdrag av föreningsstämman att fortsätta 

i sitt idoga arbete med att söka efter vattenintresserade såväl ordinarie såväl 

som ersättande ledamöter till valberedningen.  

 Att styrelsen intill dess att beslutspunkten ovan förverkligas får fungera som 

valberedning. 

 

… så måste detta viktiga arbete även synliggöras i styrelsens arbetsuppgifter. 

Presidiet har sedan styrelsens sammanträde i december 2015 ingående diskuterat 

och värderat hur en lämplig balans kan uppnås mellan vad som tillför 

Kustmiljögruppen speciella USP-värden och vad som helt enkelt kan reduceras 

och/eller tas bort från göra-listans arbetsuppgifter inom styrelsen. 

Mot bakgrund av vad som ovan sagts föreslår presidiet styrelsen att besluta för 

de arbetsuppgifter som är markerade med röd färg på matrismodell daterad 

2016-01-18 

 

 Att antalet Nyhetsbrev reduceras från 9 till 4 d.v.s. med en utgivning av fyra 

utgåvor per år med möjlighet till extrautgåvor. 

 De fyra Nyhetsbreven skrivs av den t.f. ordföranden. 

 Att det ”öppna” diariet inte ändras, utan ligger fast som en ryggrad för den 

interna och externa informationen. Diariet administreras och sköts av 

sekreteraren. 

 Inskanning av tidningsartiklar som berör miljöfrågor om mark, luft och 

vatten koncentreras till lokala och regionala frågor/förhållanden samt sköts 

och administreras av sekreteraren. 

 Samråd/remisser/skrivelser/utredningar besvaras och administreras av 

presidiet med möjlighet för presidiet, att fördela arbetsuppgifterna inom 

styrelsen. 
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 Att valberedningens inre arbete sker av presidiet förstärkt med Magnus 

Rosenborg och skall finnas med på dagordningen till samtliga styrelsemöten 

under 2016 med rubriken ”Valberedning”. 

 

 

§ 16005 Vatten- /miljökonferens á la grand – ”Skogens Vatten” 2016-09-16 

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 

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 15237 framkom följande. 

Sekreteraren har via mail 2015-11-28 översänt protokollsutdrag § 15203 som 

behandlar detta ärende till de potentiella ledamöter som ev. kommer att ingå i 

den arbetsgrupp som skall planera och organisera Vattenkonferens 2016 och 

som finns i diariet med samma datum. 

2015-11-28 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 

15203 – ”Vattenkonferens hösten 2015 – Skogens vatten till Pernilla Landin, 

sekreterare i vattenrådet, Susanna Minnhagen, projektledare kustmiljö, 

Kalmar kommun, Anna Thore, Kalmarsundskommissionen, Eva Steiner, 

biolog Karlskrona kommun, Anna Carnelius, Samhällsbyggnadskontoret, 

Kalmar kommun och Renate Foks, projektledare vattenråd, Kalmar 

kommun jämte en bifogad fil… 

# 2015-10-29, § 15203 – Skogens vatten. (PDF) 

Mailadresser till ovan angivna ledamöter som ev. kommer att ingå i den 

arbetsgrupp som skall planera och organisera Vattenkonferens 2016 i Torsås. 

Pernilla Landin, pernilla.landin@torsas.se 

Susanna Minnhagen, susanna.minnhagen@kalmar.se  

Anna Thore, anna.thore@wspgroup.se;  

Eva Steiner, eva.steiner@karlskrona.se  

Anna Carnelius, anna.carnelius@kalmar.se  

Renate Foks renate.foks@kalmar.se  

Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd, kristin.bertilius@Borgholm.se  

 

Sekreteraren redogör vidare för sin syn och uppfattning om, att 

vattenkonferensen kanske borde breddas och även om- och innefatta ”skogens 

betydelse för klimatet” med anledning av pågående klimatkonferens i Paris, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokollsutdrag-§-15203-2015-10-29-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15203-2015-10-29-Skogens-vatten.pdf
mailto:pernilla.landin@torsas.se
mailto:susanna.minnhagen@kalmar.se
mailto:anna.thore@wspgroup.se
mailto:eva.steiner@karlskrona.se
mailto:anna.carnelius@kalmar.se
mailto:renate.foks@kalmar.se
mailto:kristin.bertilius@Borgholm.se
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vilket följande uppräknade artiklar nedan kan ge stöd för…  

 

Skogen en ödesfråga, DN 2015-11-29 (PDF) 

Arbetet med skogens räddning väcker hopp, DN 2015-11-29 (PDF) 

Ordlista som hjälper dig att hänga med i vad som händer på klimatmötet i 

Paris, DN 2015-11-29 (PDF) 

Torkan slår hårt mot livet runt Amazonas, DN 2015-11-29 (PDF) 

Nu vill alla ha del av skogen, DN 2015-11-29 (PDF) 

I en annan tid finns en annan skog, DN 2015-11-29 (PDF) 

… och som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida i dokumentarkivet under 

rubriken tidningsartiklar.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartikla

r-2015/  

Under november månad har såväl regionala som nationella debattörer och 

forskare, som kan utgöra potentiella inbjuda gästtalare, yttrat sig om och i 

klimatfrågan på följande klickbara länkar… 

Upp till kamp för ett renare hav, Östran 2015-11-20 (JPG) – Havsforskaren 

Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet. 

Hoppfullt för Östersjön, Östran 2015-11-06 (JPG) – Marinekolog Roland 

Engkvist, Linnéuniversitetet. 

Två intressanta artiklar av professorn i miljövetenskap Johan Rockström. 

Professor vill se miljörevolutioner, SvD 2015-11-12 (JPG) 

Flyktingkrisen och klimatfrågan hänger ihop, Östran 2015-11-11 (JPG) 

 

Renate Foks har kommenterat sekretariatets expediering av styrelseprotokoll 

från 2015-10-29, § 15203 – Skogens vatten, som finns i diariet 2015-12-02. 

2015-12-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, sekreterare i Östkustens 

vattensamling med rubriken ”Vattenkonferens hösten 2016 ”Skogens 

vatten”. 

 

Lena Peribert meddelar att kontakt har etablerats med Lena Ek, som har tackat ja 

till att vara konferenssens portalperson och att ”Vattenkonferens 2016” kommer 

att gå av stapeln fredagen den 16 september 2016 i Gullabo bygdegård. 

När arbetsgruppen träffas och diskuterar upplägget för Vattenkonferens 2016 på 

temat ”Skogens vatten” bör även till ovan angivna namn omnämnas Mats 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_02.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/dn_151129_06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/11/Ostran20151120.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/11/Ostran20151106.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/SvD201511121.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/11/Ostran20151111.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Vattenkonferens-hosten-2016-Skogens-vatten-2015-12-02.pdf
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Blomberg, Södra och Lennart Henriksson, författare et al till Skogens vatten, 

men även kommersiella aktörer såsom Läckeby Water. 

Styrelsen beslutar att 

 Vattenkonferens 2016 på temat ”Skogens vatten” skall ske fredagen den 16 

september 2016. 

 Lena Peribert och Robert Briland är Kustmiljögruppens kontaktpersoner i 

arbetsgruppen för ”Vattenkonferens 2016” genomförande. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkomna mail i detta ärende sedan föregående 

                 sammanträde och som finns i diariet 

2016-01-05 

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

med rubriken ”Kustmiljögruppen expedierar § 15237 – Vattenkonferens 

2016 – från styrelsens sammanträde 2015-12-10.” 

2016-01-07 

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

rubriken ”Här kommer 2 bilder” samt information om vidtagna 

planeringsåtgärder för vattenkonferensen ”Skogens Vatten – 2016 med 

uppgifter om preliminärbokad lokal, Gullabo (Petamåla) bygdegård, antal 

sittplatser, max 80 deltagare, Cateringfirma i Gullabo mm. 

 

2016-01-08 

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

med rubriken Vatten- /miljökonferens 2016 – ”Skogens Vatten”.  

 

Lena Peribert och Roland Briland redogör för hur arbetet fortskrider med 

planeringen av Vatten-/miljökonferens 2016 – ”Skogens Vatten”. 

  

 

§ 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. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kustmiljogruppen-expedierar-§-15237-Vattenkonferens-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Har-kommer-2-bilder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vatten-miljokonferens-2016-Skogens-Vatten.pdf


12 

 

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. 

 

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 

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

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. 

 

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. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

 

§ 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. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf
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Lena Peribert meddelar styrelsen, att arbetet med att revidera 

verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 2017-2018 har påbörjats. 

 

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. 

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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- Styrelse/verkställande ledning 

- Ekonomi 

- Hemsida 

- Information/PR 

- Evenemang 

- Aktiviteter gentemot medlemsföreningarna 

- 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 lägger in Verksamhetsbudget för 2016 med 

plan 2017-2018 på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss” . 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

§ 16008 Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 15244 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. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf
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Lena Peribert meddelar styrelsen, att arbetet med att ta fram ett förslag till 

”Årsredovisning för verksamhetsåret 2015” har påbörjats och beräknas enligt 

tidigare tagna beslut kunna presenteras vid styrelsens sammanträde den 22 

februari 2016. 

Styrelsen beslutar att 

 Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 skall finnas i ett utkastförslag 

intill styrelsens sammanträde i februari månad 2016. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som berör detta ärende 

enligt vad som framgår nedan. 

2016-01-11 

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

Kustmiljögruppen med rubriken 

”Verksamhetsberättelse/verksamhetsbudget/verksamhetsplan”. 

Presidiet har träffats 2016-01-15 förstärkt med kassören och diskuterat igenom 

en tidsplan samt vem som skall göra vad för att nå fram och presentera ett 

utkastförslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2015 intill styrelsens 

sammanträde i februari 2016. 

I likhet med tidigare år så har sekreteraren det samlade ansvaret för framtagande 

av samt sammanställning av årsredovisningen med tonvikt lagd på…  

 Förvaltningsberättelsen.  

 Verksamhetsberättelse som både omfattar händelser inom 

”kustmiljöfamiljen”, men även de externa aktiviteter som Kustmiljögruppen 

involverats i och under det år som gått. 

Kassören lämnar underlag till och upprättar... 

 Resultat och balansräkning. 

 Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdisposition. 

 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

 Tilläggsupplysningar. 

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 ansvarsfördelningen mellan presidium och kassör för 

Årsredovisningens upprättande för verksamhetsåret 2015. 

 Att ett preliminärt utkast till Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 skall 

presenteras vid styrelsens sammanträde i februari 2016. 

 Att revisionen för verksamhetsåret 2015 även omfattar en riktad 

förvaltningsrevision av gjorda utbetalningar av kostnadsersättningar, 

resekostnadsersättningar och milersättning till styrelsens ledamöter samt att 

attestinstruktionen följts. 

 

 

 

§ 16009 Kustmiljögruppens remissvar avseende ”Samråd DETALJPLAN FÖR KROKA 

                   4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som berör detta ärende 

enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-28 

Inkommer brevförsändelse (PDF) med rubriken ”KUNGÖRELSE om samråd 

DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun” 

jämte tre bifogade handlingar… 

# Detaljplan för Kroka 4:39 – festplatsen. (PDF) Plan- och 

genomförandebeskrivning. Samrådshandling BMN 2015-12-21. (PDF) 

# Kartmaterial, finns att tillgå hos sekreteraren. 

# Fastighetsförteckning (PDF) tillhörande detaljplan för Kroka 4:39 i 

Söderåkra, Torsås kommun. 

2016-01-12 

Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kustmiljögruppens förslag till 

remissvar”. 

 

2016-01-12 

Kustmiljögruppens presidium översänder via mail (PDF) till styrelsens 

samtliga ledamöter samt till Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet och 

Birgitta Hedvall med rubriken ”Kustmiljögruppens förslag till remissvar” 

jämte en bifogad fil… 

# KMG:s samrådssvar – Detaljplan för Kroka 4:39 – festplatsen, Djursvik, 

Torsås kommun. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/KROKA-4-39-Kungorelse-om-samrad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/KROKA-4-39-Detaljplan-festplatsen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/KROKA-4-39-Fastighetsforteckning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kustmiljogruppens-forslag-till-remissvar-Kroka-4-39-festplatsen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KMGs-samradssvar-for-Kroka-4-39.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KMGs-samradssvar-Detaljplan-for-Kroka-4-39-festplatsen-Djursvik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KMGs-samradssvar-Detaljplan-for-Kroka-4-39-festplatsen-Djursvik.pdf
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2016-01-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Fredrika Ternelius, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Detaljplan 

för Kroka 4:39”. 

2016-01-18 

Kustmiljögruppens presidium översänder via mail (PDF) till BoM nämnden i 

Torsås kommun Kustmiljögruppens remissvar avseende ”Samråd 

DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun”. 

(PDF) 

Av ovan inkomna handlingar i diariet framgår att presidiet utarbetat förslag till 

samrådssvar avseende ”Samråd till DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – 

Festplatsen, Djursvik, Torsås kommun samt att detta förslag tillstänts via mail… 

- samtliga ledamöter, såväl ordinarie såväl som ersättare i styrelsen 

- Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

- samt Birgitta Hedvall, Djursvik mångårig kassör i Kustmiljögruppen 

… för yttrande senast söndagen den 17 januari 2016. 

Det är endast Birgitta Hedvall, som lämnar tankar och synpunkter på presidiets 

förslag som finns i diariet 2016-01-12 och som presidiet även beaktat i sitt 

slutliga remissvar till BoM i Torsås kommun. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna presidiets förslag till remissvar, daterat 2016-01-18 avseende 

”Samråd DETALJPLAN FÖR KROKA 4:39 – Festplatsen, Djursvik, Torsås 

kommun. 

 Att ta presidiets utarbetade remissvar, daterat 2016-01-18, som sitt eget. 

 

 

§ 16010 Havs- och vattenmyndighetens årligen återkommande konferens ”Havs- och 

               vattenforum”, 24-25 maj 2016 i Göteborg 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet 2015-12-16 som berör 

detta ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-16 

Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och Vattenmyndigheten med 

rubriken ”Boka in Havs- och vattenforum 24-25 maj 2016 i din kalender”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Detaljplan-for-Kroka-4-39.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KMGs-remissvar-Kroka-4-39.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KMGs-samradssvar-Detaljplan-for-Kroka-4-39-festplatsen-Djursvik1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KMGs-samradssvar-Detaljplan-for-Kroka-4-39-festplatsen-Djursvik1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Boka-in-Havs-och-vattenforum-24-25-maj-i-din-kalender.pdf
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Pia Ahnlund, kommunikatör vid Havs- och vattenmyndigheten skriver i sitt 

mail… 

Save the date, eller ”spara datumet” som man säger på svenska, för 2016 
års roligaste och viktigaste konferens Havs- och vattenforum.   

Den 24 och 25 maj 2016 (tisdag- och onsdag) 

Eriksberg, Göteborg 

Anmälan öppnar i februari, vi återkommer då! 

Mer info: www.havochvatten.se/havforum  

Havs- och vattenforum samlar 450 deltagare från hela Vattensverige, från 
sött till salt och från många olika organisationer. Ta del av aktuella frågor, 
hör om insatser som gjorts och var med och påverka vad som mer behövs.  

Berätta gärna om Havs- och vattenforum för andra som du vill möta där.  

Presentera eget projekt? 

Redan nu kan du anmäla intresse för att presentera ett aktuellt projekt från 
din egen organisation på forumets knytkonferens.   

Hoppas att vi ses! // Pia Ahnlund 

  Med anledning av denna inbjudan som finns med i Kustmiljögruppens 

                 Verksamhetsplan för 2016, punkt B:03 och avsatta ekonomiska medel i  

               Verksamhetsbudgeten för 2016, önskar presidiet få en uppfattning om 

           ledamöternas intresse om att delta i konferensen. 

  

 

§ 16011 Akademiskt årsmöte i april under tre dagar 14-16 på temat ”Hållbar utveckling” 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet 2015-12-16 som berör 

detta ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-21 

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

med rubriken ”Akademiskt årsmöte i april”. 

 

 

 

http://www.havochvatten.se/havforum
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/anmal-eget-projekt-pa-hav-forum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/anmal-eget-projekt-pa-hav-forum.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Akademiskt-arsmote-i-april.pdf
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2016-01-16 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Akademiskt årsmöte”.  

 

2016-01-18 

Inkommer svarsmail för kännedom (PDF) från Pia 

Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Akademiskt 

årsmöte”. 

 

Sekreteraren har uppmärksammat i en tidningsartikel denna ev. 

verksamhetspunkt i Östran 2015-12-04. 

Se tidningsartikel i Östran 2015-12-04, genom att klicka på länken nedan 

Akademiskt årsmöte i april, Östran 2015-12-04 (JPG) 

Av artikeln framgår bland annat… 

”Smålands Akademi, som bildades 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, ska ha 

sitt tre dagar långa årsmöte i Torsås nästa år. Den 14-16 april blir det flera öppna 

föreläsningar, kulturprogram för allmänheten och verksamhet för elever och 

skolpersonal. Akademins valda tema blir Hållbar utveckling”. 

Mot bakgrund av att denna aktivitet finns upptagen under senaste nytt på 

hemsidan så skickar Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel ett mail  

2016-01-16 till kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun, Henrik Nilsson 

Bokor med frågeställning om detta arrangemang involverar Kustmiljögruppen 

och i så fall vilka förväntningar som då ställs för Kustmiljögruppens medverkan. 

Svar via mail har inkommit från Henrik Nilsson Bokor, som finns även detta i 

diariet 2016-01-18 där det framgår… 

”Smålandsakademin håller sitt årsmöte i olika smålandskommuner, i år blir det 

Torsås. I samband med detta kommer ett antal föreläsningar hållas. Kontakten 

från kommunens sida är i nuläget Karin Seebas”. 

Presidiet drar med anledning av Henrik Nilsson Bokors svar att i nuläget så har 

inte Kustmiljögruppen någon aktiv roll i genomförandet av Smålandsakademins 

årsmöte 2016. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att bevaka vattnets viktiga roll för att uppfylla temat ”Hållbar utveckling”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Akademiskt-arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Akademiskt-arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Ostran201512041.jpg


21 

 

§ 16012 Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-12-10, § 15247. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 15247 framkom följande. 

 

 Sekreteraren redogör för att det åligger styrelsen enligt föreningens stadgar § 03, 

               moment 06, att planera för och arrangera en årligen återkommande Vårträff med 

                medlems-/kustmiljöföreningarna som inrymmer två delar, där den ena utgörs av

 den formella delen, årsmötet som skall ske före maj månads utgång och i princip 

          omfatta godkännande av styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2015 och i 

              den mån det föreligger inkomna motioner lämna svar på dessa efter styrelsens 

                  beredning samt en mera publik del i form av något intresseväckande ämne. 

 Presidiet har diskuterat den publika delen och kommit fram till två aktuella och 

           intressanta punkter… 

 Inlämnad LOVA-ansökan för Grisbäcken – steg 2, som finns beskriven i § 

15239 i detta protokoll, där Torsås Kustmiljögrupp är en av flera med- 

aktörer jämte Torsås kommun, Vattenrådet, LRF i Torsås och Greppa 

Näringen. Ansökan i steg 2 avser finansiering av en projektanställd person 

med hemvist inom Torsås kommun och tillika företagare inom de gröna 

näringarna med stor integritet.  

 Baltic Blue Growth-projektet som beviljat alldeles nyligen 8 MSEK till 

projektet om musselodlingar som finns att läsa i följande artikel… 

- Åtta miljoner från EU till blåmusslorna eller i diariet 

- 2015-11-20 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) – Susanna Minnhagen – för 

kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”JA till Baltic Blue Growth-projektet”. 

- 2015-11-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, 

Kalmarsundskommissionen med rubriken ”GRATTIS till Baltic Blue 

Growth-projektet”. 

Den senare programpunkten knyter samman temat för Höstträffen 2015 med 

besöket på musselodlingen i Hagby hamn och den engagerade miljöprofilen Jan 

Andersson. 

I svarsmailet från den 23 november 2015 säger Susanna Minnhagen, 

projektledare Kustmiljö, Kalmar kommun, att hon gärna kommer till Torsås och 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/11/Ostran20151124.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/JA-till-Baltic-Blue-Growth-projektet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-GRATTIS-till-Baltic-Blue-Growth-projektet.pdf
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berättar om projektet. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Tidpunkten för Vårträffen 2016 går av stapeln lördagen den 28 maj 2016 

mellan klockan 09.30 – 12.30. 

 Temat för Vårträffen 2016 blir ”Åtgärder lokalt och regionalt för att nå EU:s 

miljömål. 

 Det är särskilt viktigt att ”det politiska ansvaret” markeras under Vårträffen 

genom deltagande av Vattenrådets ordförande Roland Swedestam samt 

Bygg- och miljönämndens ordförande Hans Larsson. 

 ”Tjänstemannaansvaret” markeras genom deltagande av Martin Storm, 

samhällsbyggnadschef och Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet tillika 

miljöinspektör. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 10 december 2015, § 

15247 som finns i diariet med samma datum enligt nedan. 

2016-01-04 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15247, 2015-12-10 från styrelsens 

sammanträde den 10 december 2015 till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, styrelsens samtliga ledamöter samt utvalda politiker och 

tjänstemän i Torsås kommun jämte en bifogad fil… 

# § 15247, 2015-12-10 – Vårträff 2016. (PDF) 

Återkoppling har skett från Pernilla Landin, som tackat ja både till inbjudan och 

den programpunkt, som hon är ansvarig för. 

I övrigt har det inte skett någon återkoppling från medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner och utvalda förtroendevalda samt tjänstemän i Torsås kommun. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15247-2015-12-10-Vartraff-20162.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15247-2015-12-10-Vartraff-2016.pdf
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 Att presidiet fortsätter med den sedvanliga planeringen via av styrelsen 

sedan tidigare beslutad checklista inför ”Vårträffen 2016”. 

 Att sekreteraren får i uppdrag att kontakta Susanna Minnhagen, 

musselgeneral vid Kalmar kommun och få klartecken om hennes deltagande, 

vilket är en förutsättning för att en av de tre delarna på ”Vårträff 2016” 

kommer att kunna genomföras. 

 

 

§ 16013 Uppdatering av uppgifter i Torsås kommuns föreningsuppgifter med anledning  

              av ny styrelse fr.o.m. 2016 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet 2016-01-16 som berör 

detta ärende enligt vad som framgår nedan och bifogas kallelsen. 

2016-01-16 

Sekretariatet uppdaterar ADB - baserade uppgifter i Torsås kommuns 

föreningsregister (PDF) avseende Kustmiljögruppen. 

Presidiet har till skillnad från föregående verksamhetsår, då John Bräutigam var 

ordförande under rubriken allmänt angett sekreteraren som den person som utåt 

representerar Kustmiljögruppen. 

I övrigt är uppgifterna desamma mellan verksamsåren 2015 och 2016 vad avser 

namn, adress, telefon, mobil och E-postadress. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att lämnade och uppdaterade uppgifter för Kustmiljögruppen i Torsås 

kommuns föreningsregister ska gälla enligt översänt underlag i denna 

kallelse och protokoll med uppdatering fr.o.m. 2016-01-16. 

 

 

 

§ 16014 Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020 

 Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet 2016-01-16 som berör 

  detta ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-12 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 
ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vasslåtter 2015”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Foreningsuppgifter-for-Kustmiljogruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Foreningsuppgifter-for-Kustmiljogruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vassklippning-2015-20151214.pdf
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2015-12-14 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 

med siktet inställt på 2016-2020”. 

 

Av mailet till Pia Prestel den 12 december 2015 framgår bland annat följande… 

Håller på att felsöka ett hydraul läckage på Truxorn, det är det sista fixet inför nästa år. 

Har pratat med personal på miljökontoret de säger att det blir klippning nästa år på 

samma villkor som i år. De föreningar som har tillstånd och tar hand om vassen 

kommer fortsättningsvis att få denna service. God Jul från vassar! 

Detta föranleder Pia P, att till de medlemsföreningar som klipper vass skicka ut 

den information som Assar meddelar i sitt mail ovan, men tar även tillfället i akt 

och ställer fem konkreta frågor, som anges nedan och som presidiet och 

Kustmiljögruppens styrelse önskar få svar på.  

Det skulle vara intressant att få kunskap om... 
  

- Den slagna vassen är slutligt omhändertagen eller om den återfinns lagrad i 
partiell deponi inom föreningens skötselområde? 

  
- Om vassen är slutligt omhändertagen, hur mycket har Din förening fått betala för 
att få vassen bortforslad och omhändertagen under 2015? 

  
- Vilken entreprenör har Din förening använt för att få vassen bortforslad och 
omhändertagen? 

  
- Är det någon som fortfarande inte är klar med detta arbete och finns det i så fall 
problem som måste  lösas för att få bort vassen? 
Vänligen kontakta mig via mail pia.prestel@hotmail.com  

  
- Vad är Dina samlade erfarenheter om vasslåtter 2015? 

Frågorna är av förpliktigande natur och måste ses mot bakgrund av att de allra 

flesta medlemsföreningarna måste söka genom Kustmiljögruppen och Rune 

Franséns försorg nytt samråd/tillstånd för vasslåtter som avser perioden  

2016-2020. 

Presidiet kan enkelt konstatera, att ingen medlemsförening har hört av sig 

och/eller lämnat svar på de frågor som Pia P önskar få svar på. 

Pia P har nu inte enbart vasslåttern i sin göra-låda under det första halvåret 2016, 

utan fungerar även i rollen som Kustmiljögruppens t.f. ordförande varför 

presidiet ber om råd hur fortsättningen i detta ärende skall hanteras. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
mailto:pia.prestel@hotmail.com
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Informationsärenden §§ 16015 – 16021 

§ 16015 Vattenrådet 

2015-12-18 

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

rubriken ”God Jul och Gott Nytt År”. 

2016-01-04 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande fram till 2015-12-31 med rubriken ”Vattenrådet har fått 

kungörelse gällande detaljplan för Kroka 4:39 – festplatsen Djursvik”. 

2016-01-05 

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

rubriken ”Kallelse till styrelsemöte onsdagen den 20 januari 2016”. 

 

 

§ 16016 Ölands Vattenråd 

2015-12-22 

Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken 

”God Jul och Gott Nytt År”. 

 

 

§ 16017 Kalmarsundskommissionen 

2015-12-18 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Bland övriga projekt som fick 

bidrag av Stiftelsen Lantbruksforskning märks…” 

2016-01-04 

Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Thore, sekreterare i 

Kalmarsundskommissionen med rubriken Kustmiljögruppens representation 

i KSK:s samverkansgrupp. 

 

 

§ 16018 Torsås kommun 

2016-01-16 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Torsås kommun med rubriken 

”Kommunen vill ha in synpunkter på sin slogan” jämte en bifogad fil… 

# Ett gott liv i en livskraftig kommun är för mig och Torsås Kustmiljögrupp 

liktydigt med En ”Hållbar kommun” – över tid med vattnets helt avgörande 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/God-Jul-och-Gott-Nytt-Ar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vattenradet-har-fatt-kungorelse-gallande-detaljplan-for-Kroka-4-39-festplatsen-Djursvik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kallelse-till-stytrelsemote-onsdagen-den-20-januari-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/God-Jul-och-Gott-Nytt-Ar1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Bland-ovriga-projekt-som-fick-bidrag-av.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppens-representation-i-KSKs-samverkansgrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kommunen-vill-ha-in-synpunkter-pa-sin-slogan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Hallbar-kommun-over-tid-med-vattnets.pdf
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betydelse för de fem hörnstenarna – miljö, boende, rekreation, näringsliv 

och samhälle”. 

 

2016-01-18 

Inkommer svarsmail (PDF) från Joanna Kohnen, servicevägledare, Torsås 

kommun med rubriken ”Kommunen vill ha in synpunkter på sin slogan”. 

 

 

 

§ 16019 WebbochForm.se 

2016-01-03 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se 

med rubriken ”Automatgenererade mail”. 

2016-01-04 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

”Faktura kvartal 4”. 

2016-01-07 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken 

”Nu fungerar hemsidan återigen”. 

2016-01-08 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från John Blomqvist, 

WebbochForm.se med rubriken ”Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter 

uppdaterade-Kustmiljogruppen.org ”. 

2016-01-08 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Kom ihåg att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade – 

Kustmiljogruppen.org”. 

  

2016-01-08 

Inkommer svarsmail (PDF) från One.com med rubriken ”Uppdatering av 

kontaktinformation för domän Kustmiljogruppen.org”. 

2016-01-09 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, WebbochFrom.se 

med rubriken ”Uppdatering av uppgifter på hemsidan jämte en bifogad fil… 

# Information. (PDF) 

2016-01-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken Uppdatering av uppgifter på hemsidan”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Hallbar-kommun-over-tid-med-vattnets.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Hallbar-kommun-over-tid-med-vattnets.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kommunen-vill-ha-in-synpunkter-pa-sin-logga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Automatgenererade-mail.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Faktura-2015-kv.4.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nu-fungerar-hemsidan-aterigen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kom-ihag-att-halla-dina-kontaktuppgifter-uppdaterade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Uppdatering-av-kontaktinformation-for-doman-kustmiljogruppen.org_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Uppdatering-av-kontaktinformation-for-doman-kustmiljogruppen.org_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Uppdatering-av-uppgifter-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Linjalrubriken-information-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Uppdatering-av-uppgifter-pa-hemsidan.pdf
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2016-01-13 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se med rubriken ”Här kommer två bilder”. 

 2016-01-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Uppdatering 2 på hemsidan”. 

 

 

§ 16020 Greppa Näringen 

2015-12-18 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Satsningar på 

dränering i landsbygdsprogrammet + God Jul jämte två bifogade filer… 

# Satsningar på dränering i landsbygdsprogrammet. (PDF) 

# Strukturkalkning – bra för både mark och miljö, Praktiska råd nr 23, 2015. 

(PDF) 

2016-01-14 

Inkommer via postförsändelse Medlemsbrev – December 2015 (PDF) från 

Greppa Näringen med rubriker ur innehållet… 

# Du gör skillnad – nytt resultatkompendium och film om miljöarbetet. 

# Greppa Näringen och de stora utmaningarna. 

# Konferens gav energikick till rådgivarna. 

# Stort internationellt intresse för Greppa Näringen. 

 

 

§ 16021 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-12-10 – 2016-01-25. 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-

01/  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/  

 

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 16022 – 16024 

 

§ 16022 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-12-10 – 2016-01-25. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Har-kommer-tva-bilder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Uppdatering-av-uppgifter-pa-hemsidan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Satsningar-pa-dranering-i-landsbygdsprogrammet-God-Jul.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Satsningar-pa-dranering-i-landsbygdsprogrammert1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Strukturkalkning-bra-for-bade-mark-och-miljo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Medlemsbrev-December-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/


28 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-

01/  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

2015-12-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Ber om Ditt tumavtryck på följande handlingar” 

jämte fyra bifogade filer… 

# Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2015-12-10. (PDF) 

# Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-12-10. (PDF) 

# BILAGA 1 – Matrisbild över styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter 

fr.o.m. 2016. (PDF) 

# BILAGA 2 – Medlemsföreningar som varit representerade i 

Kustmiljögruppens styrelse under perioden 201105 – 201512. 

 

2015-12-30 

Inkommer mail (PDF) från Jan och Solbrith Hellman med rubriken ”Nyår”. 

 

2015-12-30 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till samtliga ordinarie och ersättande 

ledamöter av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Justerade protokoll 

från torsdagen den 10 december 2015” jämte fyra bifogade filer… 

# Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2015-12-10. (PDF) 

# Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-12-10. (PDF) 

# BILAGA 1 – Matrisbild över styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter 

fr.o.m. 2016. (PDF) 

# BILAGA 2 – Medlemsföreningar som varit representerade i 

Kustmiljögruppens styrelse under perioden 201101 – 201512. 

2015-12-30 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Markus Törnberg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Protokollen från styrelsens båda 

sammanträden 2015-12-10 är nu justerade” jämte fyra bifogade filer… 

# Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde 2015-12-10. (PDF) 

# Protokoll från styrelsens ordinarie sammanträde 2015-12-10. (PDF) 

# BILAGA 1 – Matrisbild över styrelsens huvudsakliga arbetsuppgifter 

fr.o.m. 2016. (PDF) 

# BILAGA 2 – Medlemsföreningar som varit representerade i 

Kustmiljögruppens styrelse under perioden 201101 – 201512. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2015-fr-o-m-2015-06-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Justering-av-protokoll-2015-12-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokoll-fort-vid-konstituerande-sammantrade-med-styrelsen-2015-12-10-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-12-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Organisationsplan-20161.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Nyar-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Justerade-protokoll-fran-torsdagen-den-10-december-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokoll-fort-vid-konstituerande-sammantrade-med-styrelsen-2015-12-10-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-12-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Organisationsplan-20161.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokollen-fran-styrelsens-bada-sammantraden-2015-12-10-ar-nu-justerade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokoll-fort-vid-konstituerande-sammantrade-med-styrelsen-2015-12-10-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Styrelseprotokoll-2015-12-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Organisationsplan-20161.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
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2016-01-04 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15236, 2015-12-10 från styrelsens 

sammanträde 2015-12-10 till Frida Portin, VB och Ove Lindh KMG jämte en 

bifogad fil… 

# § 15236, 2015-12-10 – ”Kustmiljögruppens representation i Vision 

Bergkvara”. (PDF) 

 

2016-01-04 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15237, 2015-12-10 från styrelsens 

sammanträde 2015-12-10 till arbetsgruppen för genomförandet av 

”Vattenkonferens 2016” jämte en bifogad fil… 

# § 15237, 2015-12-10 till arbetsgruppen för genomförandet av 

”Vattenkonferens 2016 om Skogens Vatten”. (PDF) 

2016-01-04 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15238, 2015-12-10 från styrelsens 

sammanträde den 10 december 2015 till Rune Alexandersson och Gunnar 

Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening jämte en bifogad fil… 

# § 15238, 2015-12-10 – Förstudie av vattenförbättrande åtgärder utmed 

kuststräckan mellan Badudden i Bergkvara och Skeppevik. (PDF) 

 

 

§ 16023 Nästa styrelsemöte  

 

 

§ 16024 Mötet avslutas 

 

 

 

Bergkvara den 18 januari 2016 

 

Pia Prestel  

T.f. Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

                                                                                  Sekreterare 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Expediering-av-§-15236-2016-01-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15236-2015-12-10-Kustmiljogruppens-representation-i-VB.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Expediering-av-§-15237-2015-12-10-Vattenkonferens-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15237-2015-12-10-Vattenkonferens-2016-om-skogens-vatten-sker-fredagen-den-16-september-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15238-2015-12-10-Forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15238-2015-12-10-Forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder-utmed-kuststrackan-mellan.pdf

