
 
 

 

 

Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017! 

Valberedningen, bestående av Kustmiljögruppens presidium och Magnus Rosenborg, 

Miljöföreningen Södra Ragnabo har vad som framgår av protokoll från styrelsens 

sammanträden 2016-01-25, § 16004 och 2016-02-22, § 16035 påbörjat sitt arbete med att 

blicka in mot verksamhetsåret 2017 vad det gäller besättningen på ”skutan” Torsås 

Kustmiljögrupp. 

Vad vi redan vet och i stort sett kan utgå ifrån i vårt arbete som  

valberedning är, att såväl kaptenen/styrelseordföranden såväl som  

kassören och sekreteraren samt en ersättare saknas redan nu i april 

2016 inför verksamhetsåret 2017. 

För att uttrycka sig milt är denna situation exceptionellt olustfylld 

och problematiskt för en förening som betytt så mycket för  

”kustfolket” och Torsås kommun under snart 20 år - (1997-2017),             

vilket Du kan ta del av på hemsidan genom att klicka på länken             Bild: Solnedgång  över                                                  

http://www.kustmiljogruppen.org/om/bakgrund/                                        Kalmarsund hämtad från 

                                                                                                                                       nätet. 

Med andra ord så kommer resultatet av valberedningens arbete bli avgörande om bilden ovan 

kan vändas till en ”soluppgång” – ett resultat som givetvis Du i mångt och mycket som 

ordförande i Din medlemsförening nu har möjlighet att bestämma och ta ansvar för.  

Valberedningen har gjort en sammanställning över de medlemsföreningar som har haft 

representation i styrelsen eller närliggande organ såsom valberedning och revision för 

perioden 201101 – 201612, som bifogas detta mail. Av sammanställningen ser Du att de allra 

flesta tomma rutor hittar Du söder Bergkvara – tomma rutor som vi hoppas och utgår ifrån ska 

fyllas med namn för verksamhetsåren 2017-2018 och som redan kan börja presenteras vid 

”Vårträffen 2016”, som går av stapeln lördagen den 25 maj i BBK:s klubbstuga i Dalskärs 

småbåtshamn. 

Valberedningen har vid sitt arbetsmöte 2016-04-03 beslutat att informera ordförandena i 

samtliga medlemsföreningar genom transparens och delaktighet, om hur situationen ser ut 

inför verksamhetsåret 2017. 
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Valberedningen utgår ifrån, att vi genom samverkan kommer att lösa styrelsens samman - 

sättning och kunna dra ett lättnandes ”andetag” vid ”Höstträffen 2016” och den efterföljande 

föreningsstämman efter genomförda val. ”Det ordnade slutligen till sig även denna gång 

genom hårt, noggrant och målinriktat arbete. 

Styrelsen arbetar vidare med att genomföra till sista andetaget den verksamhetsplan för 2016 

med plan 2017-2018, som styrelsen tog beslut om vid sitt sammanträde 2016-01-25, § 16006 

och som Du kan ta del av genom att klicka på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/verksamhetsplan-2016-med-flerarsplan-2017-2018-2/  

Nomineringsportalen är öppen på E-postadress kage.eklund@kustmiljogroppen.org under 

tiden 2016-04-04 t.o.m. 2016-04-22.   

 

Bergkvara den 4 april 2016. 

 

Med de allra bästa vattenhälsningar för ”ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

Pia Prestel  Magnus Rosenborg Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

T.f. ordförande             Ledamot  Sekreterare 
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