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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 

                        

 

§ 16125 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde - Styrelsemöte den 30 maj 2016,  

§§ 16091 – 16118 (PDF) och, Protokoll fört vid dragning av 

Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016” den 4 juni 2016, 

§§ 16119 – 16124 (PDF) godkänns/justeras, varefter det läggs ut på 

hemsidan av sekreteraren 

 

 

§ 16126 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Fastställa presidiets förslag till dagordning. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-05-30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Protokoll-fort-vid-dragning-av-Kustmiljogruppens-Varlotteri-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Protokoll-fort-vid-dragning-av-Kustmiljogruppens-Varlotteri-2016.pdf
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Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 16127 – 16142 

 

§ 16127 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 16128 Höstlotteri som initieras i samband med vattenkonferensen ”Skogens vatten”. 

§ 16129 Verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019. 

§ 16130 Verksamhetsbudget 2017 med plan 2018-2019. 

§ 16131 Valberedning 2016. 

§ 16132 Information om miljöskyddsärende avseende tillståndsansökan för etablering av 

                   unghönsproduktion Laduryd Lantbruk AB. 

§ 16133 Översyn av uppgifter i Torsås kommuns föreningsregister. 

§ 16134 Utvärdering av ”Höstbål i Bergkvara för Östersjöns vatten”. 

§ 16135 Skriftligt avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

               kommunstyrelsen i Torsås kommun. 

§ 16136 Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås kommun 

              och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-slåtter och omhändertagande av vass 

                      fr.o.m. 2016-07-16. 

§ 16137 Vasslåtter 2016. 

§ 16138 Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende Djursviks 

                  Stugförening fr.o.m. 2016-07-01. 

§ 16139 Bekräftelse på nytt medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende Påbonäs 

                   Stugförening fr.o.m. 2016-07-01. 

§ 16140 Genomförd avtackning av avgående ledamöter för verksamhetsåret 2015 enligt  

                beslut i styrelsen § 15245, 2015-12-10. 

§ 16141 Kulturarvsseminarium 2016-10-04 i Oskarshamn – inbjudan med program. 

§ 16142 ”Hösträff 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna.  

 

 

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 16143 – 16156 

§ 16143 Vattenrådet. 

§ 16144 Nyhetsbrev från Ölands Vattenråd 2016:2. 

§ 16145 Kalmarsundskommissionen. 

§ 16146 Torsås kommun. 

§ 16147 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 16148 WebbochForm.se. 

§ 16149 Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016” 

§ 16150 Greppa Näringen. 

§ 16151 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt. 

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

§ 16153 Multimätare/ämnesmätare/fotometer. 

§ 16154 Nyhetsbrev nr 3 – Sommaren 2016. 

§ 16155 Rapport från Kustmiljöresan torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik – ingår i 

                      KSK: s vattenturné 2016. 

§ 16156 Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 2010-2016. 
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Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

Fastställd dagordning - Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 16157-16159  

§ 16157 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-05-31 – 2016-08-29 . 

 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

§ 16158 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 16159 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 29 augusti 2016 

 

 

Pia Prestel                                                                      Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

T.f. ordförande                                         Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
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Beslutsärenden §§ 16127 – 16142 

 

§ 16127 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

             (Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139) 

 

             Vid styrelsens sammanträde den 30 maj 2016 beslutades följande. 

 

 Att fasträntekontot omsätts under den sista tredjedelen av augusti månad 

2016 till ett belopp av minst 110 000 kronor. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Kassören redogör för Kustmiljögruppens ekonomiska ställning per den 29 

                  augusti 2016. 

Av redovisningen framgår, att behållningen på föreningens företagskonto 

                uppgår till 23 471 kronor och att behållningen på föreningens fasträntekonto 

                     vid samma datum uppgår till 110 000 kronor, efter omsättning per den 29 

                 augusti 2016. 

Räntesats: 0.26 %. 

Med hänvisning till att fasträntekontot skall omsättas nästa gång i ultimo 

november 2016 måste styrelsen beakta och ta hänsyn till vilka ekonomiska 

åtaganden som föreningen har under slutet av tredje kvartalet och fjärde 

kvartalet 2016. 

 

Vidare gäller tidigare tagna beslut i styrelsen, att likviditeten på föreningens 

fasträntekonto inte bör understiga 10 000 kronor samt att med ny kassör fr.o.m. 

den 1 januari 2017 måste en del formalia komma på plats, vilket kräver att 

likviditeten är god för att uppfylla den verksamhetsplan som föreningsstämman 

under hösten 2016 kommer att ta beslut om. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Tacka kassören för redovisningen och kan konstatera att föreningens 

likviditet och ekonomi över tid är god. 

 

 Att lägga ärendet till handlingarna. 
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Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

§ 16128 Höstlotteri som initieras i samband med vattenkonferensen ”Skogens vatten” 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträden 2016-02-22, § 16038 resp. 2016-04-30, § 16072. 

 

 Styrelsen tog vid sitt sammanträde 2016-01-25, § 16007 beslut om, att anta en 

                   ny, reviderad och uppdaterad verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018. 

 Verksamhetsbudgeten är klickbar på den blå länken nedan.   

                     ”Verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 2017-2018″. (PDF) 

 I verksamhetsbudgeten under inkomster återfinns rubriken ”lotterier” till ett 

                     belopp av 3 000 kronor per år. Detta totalbelopp på 3 000 kronor skall fördelas 

                 på ett vårlotteri med 300 lotter á 5 kronor med start på Bergkvaradagen dels ett 

                    höstlotteri med samma upplägg, men med start på vatten-/ och miljökonferensen 

                 ”Skogens vatten”, den 16 september 2016, då konferensdeltagarna ej behöver 

                  erlägga någon avgift för sitt deltagande. 

 Kustmiljögruppen har med framgång tidigare år fram till sommaren 2014 sålt 

                  lotter på en numrerad lottlista där köparen får anteckna sitt namn och telefon- 

                 nummer. Varje lottlista har 100 nummer, vilket innebär att vår- respektive 

                    höstlotteriet skulle omfatta tre lottlistor vid varje tillfälle. 

Tillstånd behöver inte sökas enligt lotterilagens § 19, då försäljningen endast 

sker under en tidsperiod av en månad, angiven på lottlistan.  

 

Uppgift om lottpris och antal lotter måste också finnas med, liksom vinstvärdet 

som inte får understiga 35 % av försäljningsvärdet för de sålda lotterna.  

 

Kontrollant är Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman. Skänkta glaspriser finns 

från Mats Jonasson, Målerås glasbruk, som första pris för övrigt hänvisas till 

vinster som anges på lottlistan. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för själva genomförandet av ”Höstlotteriet” följt av 

presidiets förslag till beslut. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
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För samtliga tre lottlistor med nr 13, 15 och 17 gäller… 

Första försäljningsdag är fredagen den 16 september 2016 

Sista försäljningsdag är fredagen den 14 oktober 2016 

Dragning sker i samband med Kustmiljögruppens ”Höstträff 2016” vid tidpunkt  

             som framkommer enligt beslut § 16142 i detta protokoll. 

Priser 

1: a pris    Glaskonst av Mats Jonasson, Målerås glasbruk 

2: a pris  Specerihink 

3: e pris Två Sverigelotter 

4: e pris Kustmiljönål 

Att huvuddelen av de 300 lotterna skall försäljas under vattenkonferensen 

”Skogens vatten” i samband med deltagarnas registrering och under angivna 

bensträckare. 

# Lotteriansvarig nr 13 – Magnus Rosenborg 

# Lotteriansvarig nr 15 – Robert Briland 

# Lotteriansvarig nr 17 – Ove Lindh 

 
Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att höstlotteriet sker mellan den 16 september och 14 oktober 2016. 

 Att huvuddelen av de 300 lotterna skall försäljas under vattenkonferensen 

”Skogens vatten” i samband med deltagarnas registrering och under angivna 

bensträckare. 

 Att dragning av vårlotteriet sker i samband med Kustmiljögruppens 

”Höstträff 2016” vid tidpunkt som framkommer enligt § 16142 i detta 

protokoll. Att samtliga lottlistor skall vara sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) 

Eklund tillhanda senast måndagen den 17 oktober 2016. 

 Att godkänna av sekreteraren föreslagna lottlistansvariga för lottlistorna med 

nr 13, 15 och 17 enligt vad som framgår ovan. 
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 Lottlistorna med nr 13, 15 och 17 utsänds via mail till mottagarna av 

sekreteraren senast måndagen den 12 september 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

§ 16129 Verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019 

 

Det åligger kassören enligt den arbetsordning som råder inom styrelsen att 

presentera en verksamhetsplan för styrelsen avseende verksamhetsåret 2017 med 

plan 2018-2019, som i sin tur skall godkännas av föreningsstämman enligt § 12 i 

stadgarna. 

 

Verksamhetsplanen innehåller och tydliggör de verksamhetspunkter som 

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

del. 

 

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

har rådighet över för att förverkliga EU:s miljömål medan B-delen omfattar de 

verksamhetspunkter som i huvudsak utgörs av de fora som Kustmiljögruppen 

inbjuds till och/eller verkar tillsammans med och i, för att förverkliga EU:s 

miljömål. 

Mot bakgrund av att inte mindre än tre ordinarie ledamöter med ordföranden i 

spetsen lämnar styrelsens arbete vid årsskiftet samt att det i dagsläget redan 

saknas en ersättare är det extra angeläget att den nya styrelsen under det första 

halvåret 2017 får hjälp med att få en ram given av föreningsstämman för att efter 

hand själv forma nya strategier för Kustmiljögruppens arbete. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att kassören och t.f. ordförande får i uppdrag att formulera en 

verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019. 

 Att den föreslagna verksamhetsplanen för 2017 med plan 2018-2019 skall 

presenteras för styrelsens ledamöter vid styrelsemötet i oktober. 

 Att verksamhetsplan 2017 med plan 2018-2019 skall finnas med på 

dagordningen till föreningsstämman i oktober enligt § 12 punkt13 i 
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stadgarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

§ 16130 Verksamhetsbudget 2017 med plan 2018-2019 

 

Det åligger kassören enligt den arbetsordning som råder inom styrelsen att 

presentera en verksamhetsbudget för styrelsen avseende verksamhetsåret 2017 

med plan 2018-2019, som i sin tur skall godkännas av föreningsstämman enligt 

§ 12 i stadgarna. 

 

Verksamhetsbudgeten innehåller de namngivna och uppräknade konton/ 

kostnadsställen nedan enligt föregående års mall, som skall finansiera de 

verksamhetspunkter som framgår av föreningens stadgar §§ 2 och 3. 

- Styrelse/verkställande ledning 

- Sekretariat 

- Ekonomi 

- Hemsida 

- Information/PR 

- Evenemang 

- Aktiviteter gentemot medlemsföreningarna 

- Oförutsedda utgifter 

 

Verksamhetsbudgeten blir på så sätt det ekonomiska instrument som förverkligar 

verksamhetsplanens innehåll och det kitt som framgår av föreningens stadgar §§ 

2 samt 3. 

 

Mot bakgrund av att inte mindre än tre ordinarie ledamöter med ordföranden i 

spetsen lämnar styrelsens arbete vid årsskiftet samt att det redan i dagsläget 

saknas en ersättare är det extra angeläget att den nya styrelsen under det första 

halvåret 2017 får hjälp med att få en ekonomisk ram given av föreningsstämman 

för att efter hand själv forma nya strategier för Kustmiljögruppens arbete. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 
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 Att kassören och t.f. ordförande får i uppdrag att formulera en 

verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. 

 Att den föreslagna verksamhetsbudgeten för 2017 med plan 2018-2019 skall 

presenteras för styrelsens ledamöter vid styrelsemötet i september. 

 Att verksamhetsbudget 2017 med plan 2018-2019 skall finnas med på 

dagordningen till föreningsstämman i oktober enligt § 12 punkt12 i 

stadgarna. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

                      

 

§ 16131 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 resp.  

                 2016-04-25, § 16068 resp. 2016-05-30, § 16094. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 30 maj 2016, § 16094 framkom följande. 

Styrelsen ger valberedningen en tydlig bild/vision av inom vilka kompetens- 

områden som styrelsen vill se tre nya ledamöter och en ny ersättare, vilket 

framgår av Profilbild – kompetensområden 2017 och som i korthet innebär 

kunskaper om, ifrån, i och hämtade ifrån… 

 

-     (Medlemsföreningarna) 

-     Fiske/Sportfiske/Turism/Båtliv 

-     Miljövetenskap med betoning lagd på vatten  

-     Myndighetsutövning – miljö 

-     Ekonomi 

Valberedningen fick även en förteckning av tänkbara namn som valberedningen 

har för avsikt att kontakta under sommaren 2016, vilka är… 

 

# Miljöstrateg Sven-Olof Petersson, Karlskorna kommun, 

kommunledningsförvaltningen, Box 79, 371 21 Karlskrona. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
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# Mikael Nilsson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Sofia Persson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Ola Sennefjord, Tvärgatan 8, 388 30 Ljungbyholm. 

# Ida Bergkvist, Stekgränd 12, 393 64 Kalmar. 

# Frank Åberg, Möregatan 12, 382 31 Nybro. 

# Hans Brolin, Båtsmansgatan 3, 385 40 Bergkvara 

# Renate Foks, Blomsterstigen 10,380 52 Timmernabben 

# Andreas Olsson, Kvilla 107, 385 91 Torsås 

# Jarl Sturesson, Poppelgatan 4, 385 32 Torsås 

# Bibbi Sturesson, Poppelgatan 4, 385 32 Torsås 

 

 

Styrelsen beslutade vid detta sammanträde 

 Att valberedningen får i uppdrag, att under sommarmånaderna kontakta 

potentiella och lämpliga styrelsekandidater, som valberedningen fört seriösa 

samtal med och vars namn skall redovisas vid styrelsens sammanträde 

måndagen den 29 augusti 2016. 

Sekreteraren redogör för inkommen/inkomna handlingar i diariet, som är 

klickbar/klickbara nedan. 

 

2016-06-20 

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

kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Träff med 

Kustmiljögruppens presidium imorgon 2016-06-21”. 

Pia Prestel har vid ytterligare två tillfällen under sommaren haft telefonkontakt 

med Sven-Olof Petersson för att implementera erbjudandet om ett engagemang i 

Kustmiljögruppens styrelse senast den 25 juli 2016, som tyvärr inte leder framåt. 

Av presidiets rapport som tillsänts samtliga ledamöter samt ersättare i styrelsen, 

föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och som 

finns i diariet och är klickbart nedan framgår med all önskvärdhet tydlighet, att 

alltför mycket ”grus i skorna” till följd av egentligen icke-frågors stora 

arbetskrävande insatser tagit både kraft och arbetslust från presidiet under 

sommaren 2016. Sven-Olof Peterssons negativa svar om uteblivet aktivt 

deltagande i Kustmiljögruppens styrelse gjorde definitivt inte situationen särskilt 

mycket bättre. Luften gick helt enkelt ur.  

 

2016-08-02 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, 

föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016” 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Traff-med-Kustmiljogruppens-presidium-2016-06-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avstamning-av-presidiets-arbete-under-juni-och-juli-manader-2016-1.pdf
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jämte en bifogad fil… 

# Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016. (PDF) 

Presidiet har genom föreningens ordförande under mitten av augusti varit i 

kontakt med och haft samtal med Magnus Rosenborg, vilket skapat 

förutsättningar för ett omtag i valberedningens arbete enligt de direktiv som 

styrelsen tog beslut på vid sitt sammanträde den 30 maj 2016. 

Valberedningen kommer vid styrelsens sammanträde den 29 augusti, efter det 

att denna kallelse gått ut och nått ledamöter och ersättare redogöra för vad som 

hänt och kunna meddela, vilka namn som… 

 

-  definitivt sagt nej till ett engagemang i Kustmiljögruppens styrelse, 

- fortfarande tänker och vill återkomma, 

- och eventuellt även har sagt ja till ett engagemang. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

                     Sekreteraren går igenom och kommenterar den sammanställning/redovisning av 

                    valberedningens arbete på kandidatnivå som gäller per den 29 augusti 2016. 

 

Av sammanställningen som är att betrakta som arbetsmaterial framgår att … 

 

- samtal förs med en huvudkandidat till posten som ordförande i 

Kustmiljögruppen, som tänker och inom kort kommer att meddela sitt beslut 

till Pia Prestel, 

- en kandidat har i princip tackat ja till att vara ledamot i styrelsen, 

- två kandidater har definitivt tackat nej 

- det finns ytterligare åtta kandidater där samtal pågår till den återstående 

lediga ordinarie platsen i styrelsen samt den lediga ersättande platsen. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att belsluta 

 Att valberedningen får förnyat uppdrag, att fortsätta sitt arbete med att 

kontakta potentiella och lämpliga styrelsekandidater, som valberedningen 

fört seriösa samtal med och vars namn skall redovisas vid styrelsens 

sammanträde måndagen den 29 augusti 2016. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avstamning-av-presidiets-arbete-under-juni-och-juli-manader-2016.pdf
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Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

§ 16132 Information om miljöskyddsärende avseende tillståndsansökan för etablering av 

unghönsproduktion Laduryd Lantbruk AB 

 

Sekreteraren redogör för inkommen/inkomna handlingar i diariet, som är 

klickbar/klickbara nedan. 

 

2016-06-30 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Sjögren, Hushållningssällskapet i Kalmar 

med rubriken ”Information om miljöskyddsärende” jämte två bifogade filer… 

# Information om miljöskyddsärende. (PDF) 

# Samrådsunderlag (PDF) inför planerad tillståndsansökan för 

unghönsproduktion, Laduryd Lantbruk AB, Bergkvara. 

 

2016-08-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Samrådsyttrande Laduryd Lantbruk 

AB”. 

 

Vid Vattenrådets sammanträde den 11 augusti 2016 med närvaro av Pia Prestel 

och Magnus Rosenborg från Kustmiljögruppen togs beslut om, att Vattenrådet 

och Kustmiljögruppen skulle formulera ett gemensamt ställningstagande i 

rubricerat ärende. 

 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har i mail, som är klickbart ovan per 

2016-08-15, formulerat ett tjänstmanna svar utifrån vad som stadgas i MB, då 

det gäller tillståndsansökan med beaktande av miljöhänsyn till Pernilla Sjögren 

vid Hushållningssällskapet i Kalmar. 

 

 

Presidet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att ta Pernilla Landins yttrande som sitt eget. 

 

 Att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information-miloskyddsarende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information-miljÂskyddsñrende-Magnus-Svensson-Laduryd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Samradsunderlag-Laduryd-digitalt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Samradsyttrande-Laduryd-Lantbruk-AB.pdf
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Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

§ 16133 Översyn av uppgifter i Torsås kommuns föreningsregister 

 

Sekreteraren redogör för inkommen/inkomna handlingar i diariet, som är 

klickbar/klickbara nedan. 

 

Dags att se över uppgifter i register, Östran 2016-08-01 (JPG) 

 

2016-08-18 

Sekretariatet har uppdaterat uppgifterna i Torsås kommuns 

föreningsuppgifter (PDF) vad avser Torsås Kustmiljögrupp med anledning 

av att antalet medlemsföreningar ökat från 15 till 17. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att godkänna av sekreteraren lämnade uppgifter i Torsås kommuns 

föreningsuppgifter per den 18 augusti 2016. 

 

 Att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

  

 

 

 

§ 16134 Utvärdering av ”Höstbål i Bergkvara för Östersjöns vatten” 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-04-25, § 16062 resp. 2016-05-30, § 16097. 

 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 30 maj 2016, § 16097 framkom följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/08/Ostran20160801-2.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ny-uppdatering-i-foreningsregistret-2016-08-18.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ny-uppdatering-i-foreningsregistret-2016-08-18.pdf
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 Sekreteraren informerar ledamöterna att Pernilla Landin har semester under  

                   veckorna 28 – 32, vilket till viss del onekligen kan påverka planeringsarbetet. 

 Aktiviteter som det förs tankar och diskussioner kring är förutom att tända 

              ”höstbålet” klockan 20.30 är… 

- Vattenaktiviter såsom snorkling för att titta på kransalger utanför Dalskärs 

badplats ev. under medverkan av Jonas Nilsson, Lnu. 

 

- Tippspromenad med betoning lagd på vatten och i anslutning till Stenskär. 

 

- Korvgrillning som skapar gemenskap och ger tillfälle till meningsutbyte och 

information. 

  

- Fånga svartmunnad smörbult i samverkan med Torsås sportfiskeklubb och 

berätta om hur denna nya invasiva fisk skapar problem. 

 

- Och mycket mer som arbetsgruppen får ta tag i. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Att det tillsätts en arbetsgrupp bestående av Pernilla Landin, Pia Prestel och 

Magnus Rosenborg som under sommaren får i uppdrag, att utarbeta ett 

program som skall presenteras fortgående via mail till styrelsens ledamöter 

och att beslut skall/kan tas ”ad capsulam”. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkommen/inkomna handlingar i diariet, som är 

klickbar/klickbara nedan. 

 

2016-06-01 

Inkommer mail 1 (PDF) och mail 2 (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”27 augusti”. 

 

2016-06-29 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Höstbål”. 

 

2016-07-01 

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

rubriken ”Förslag på inbjudan 27 augusti” jämte en bifogad fil… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Mail-1-27-augusti.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Mail-2-27-augusti.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hostbal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Forslag-pa-inbjudan-27-augusti.pdf
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# INBJUDAN till ”Höstbål för Östersjön”. (PDF) 

 

2016-07-06 

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

med rubriken ”Förslag på inbjudan 27 augusti”. 

 

2016-08-02 

Sekretariatet översänder till det nätverk av personer som prenumererar på 

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev information om det kommande ”Höstbålet för 

Östersjön” lördagen den 27 augusti i Bergkvara hamn”… 

# 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… 

# INBJUDAN till ”Höstbål för Östersjön”. (PDF) 

 

2016-08-03 

Inkommer svarsmail (PDF) från Ella-Britt Andersson, ordförande i SPF 

Seniorerna i Söderåkra/Bergkvara SPF-förening. 

 

2016-08-05 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Inbjudan till Höstbål för Östersjön lördagen 

den 27 augusti 2016”. 

 

2016-08-21 

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

rubriken ”Planering inför Höstbål 2016”. 

 

2016-08-22 

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

Vattenrådet med rubriken ”Planeringstankar inför Höstbål 2016”. 

2016-08-22 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Höstbål 2016”. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/INBJUDAN-HûSTBàL.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Forslag-pa-inbjudan-27-augusti.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-hostbal-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-hostbal-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-hostbal-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-hostbal-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/INBJUDAN-HûSTBàL.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-Hostbal-for-Ostersjon-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-Hostbal-for-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Planering-infor-Hostbal-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Planeringstankar-infor-Hostbal-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hostbal-2016.pdf
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2016-08-23 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Planering av Höstbål”. 

 

2016-08-24 

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

rubriken ”Höstbål – Kom och visa att du bryr dig om Östersjön!” 

 

2016-08-24 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättare i 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Höstbål 2016”. 

 

2016-08-25 

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

med rubriken ”Återkoppling på utsänt material angående Höstbål 2016”. 

 

2016-08-25 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner och vänföretagare i och till Kustmiljögruppen med rubriken 

”Höstbål – kom och visa att du bryr dig om Östersjön lördagen den 27 

augusti 2016, klockan 19.00”. 

 

2016-08-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 

rubriken ”Höstbål – kom och visa att du bryr dig om Östersjön lördagen den 

27 augusti 2016, klockan 19.00”. 

 

2016-08-26 

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

med rubriken ”Hösttal till Östersjön lördagen den 27 augusti 2016”. 

 

2016-08-28 

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

rubriken ”Tack för all hjälp!”. 

 

Massmedia har via lokalpressen observerat Vattenrådets och Kustmiljögruppens 

initiativ till att tacka sommaren 2016 för allt den gav samt hälsa hösten 

välkommen och samtidigt fokusera på Östersjöns miljö genom att tända höstbål. 

 

Hösten hälsas med eldar, Östran 2016-08-20 (JPG) 

 

Höstbål tänds på Dalskär för Östersjön, Östran 2016-08-25 (JPG) 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Planering-infor-Hostbal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hostbal-kom-och-visa-att-du-bryr-dig-om-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hostbal-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Aterkoppling-pa-utsant-material-angaende-Hostbal-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hostbal-kom-och-visa-att-du-bryr-dig-om-Ostersjon-lordagen-den-27-augusti-klokcan-19.00.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hostbal-kom-och-visa-att-du-bryr-dig-om-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hosttal-till-Ostersjon-lordagen-den-27-augusti.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Tack-for-all-hjalp-2016-08-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/08/Ostran20160820.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/08/Ostran20160825-1.jpg
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Styrelsen har som vana att alltid utvärdera de aktiviteter som genomförs 

antingen i samverkan med andra aktörer eller i egen regi. 

 

Ordföranden vänder sig till ledamöterna och ber dessa att redogöra för sina 

tankar och reflektioner, som redovisas nedan. 

 

- 42 deltagare gick tipspromenad, åt korv och fick lyssna till hösttal av 

Kustmiljögruppens sekreterare. 

- Ny tradition som förhoppningsvis även genomförs till kommande år, men på 

annan/andra platser i Torsås kommun. 

- Höstbålet har en del gemensamma angreppspunkter med Bergkvaradagen, 

där möjlighet för de krafter som verkar för EU:s generationsmål skall kunna 

möta Torsås kommuns innevånare. 

- Massmedia noterat via två artiklar i lokalpressen att det genomförs ett 

höstbål i likhet med våra vattenvänner på Öland. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att redovisade tankar, reflektioner och erfarenheter skall ligga till grund för 

kommande års ”Höstbål”. 

 Att höstbålet skall vara med i kommande års verksamhetsplaner i samverkan 

med Vattenrådet 

 Att ärendet läggs till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

 

§ 16135 Skriftligt avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

                kommunstyrelsen i Torsås kommun 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-04-25, § 16063. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 25 april 2016, § 16063 framkom följande. 
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 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. 

 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. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 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. 

 

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

beslutsparagraf utan tidsutdräkt. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 

Sekreteraren hänvisar till uppgifter som framkommer i lokaltidningen per den 12 

maj 2016 på den klickbara länken nedan 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2016/05/Ostran20160512.jpg  

 

där det bland annat står att läsa att ”kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

avslag på ett äskande från Torsås Kustmiljögrupp om bidrag på 90 000 kronor 

under en treårsperiod. Skrivelsen från gruppen överlämnas till bygg- och 

miljönämnden för fortsatta diskussioner om samverkansformer”. 

 

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

 

2016-06-10 

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

med rubriken ”Skriftligt avslag på vår ansökan om ekonomiskt stöd från 

Torsås kommun”. (PDF) 

 

2016-06-11 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel överlämnar brev, som 

innehåller protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2016, 

§ 119/16 (PDF) med rubriken ”Ansökan om stöd för vattenprojekt, Torsås 

Kustmiljögrupp.  

 

2016-06-30 

Inkommer mail av personligt reflekterande natur från Lena Ovesson, Spring 

Systems med rubriken ”Förslag”. 

 

2016-06-30 

Inkommer svarsmail av personligt reflekterande natur från Lena Ovesson, 

Spring Systems med rubriken ”Förslag – med möjlighet till att realiseras”. 

 

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2016, KS § 119/16 

når Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen via brev och överlämnas till 

samt diarieförs av sekretariatet den 11 juni 2016. Av protokollet framgår att 

innehåll och beslut överensstämmer med tidningsartikeln från den 12 maj 2016 i 

lokalpressen enligt ovan. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160512.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ostran20160512.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skriftligt-avslag-pa-var-ansokan-om-ekonomiskt-stod-fran-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KS-svar-pa-KMGs-brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KS-svar-pa-KMGs-brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf
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 Kommunstyrelsen beslutar att 

 

- avslå äskandet från Torsås Kustmiljögrupp, 

 

- vidarebefordra skrivelsen till bygg- och miljönämnden för att vidare 

diskutera samverkansformer med Torsås Kustmiljögrupp. 

 

 

Såväl tidningsartikeln i lokalpressen beträffande KS AU:s förslag till beslut, 

som KS beslut har väckt reaktioner både från allmänhet, Kustmiljögruppens 

sponsorer och enskilda förtroendevalda som delgett sina tankar till 

Kustmiljögruppens presidium. 

 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande blir därför uppmanad att i föreningens 

Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016 ge sin syn och kommentera de tankar som 

själva beslutet innehöll, men likväl uppmuntra den allmänhet, Kustmiljö- 

gruppens sponsorer och de förtroendevalda som uttryckligen gett och ger sitt 

stöd för och till det ideella arbete som aktivt bedrivs för vattnets helt avgörande 

betydelse ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”, utan några som helt 

särintressen. 

 

Klicka på de blå länkarna för att dels ta del av ordförandens Nyhetsbrev nr 

3/2016 – sommaren 2016 (PDF) och dels artikel i lokalpressen per den 30 juni 

2016. Torsås Kustmiljögrupp kämpar oförtrutet vidare, Östran 2016-06-30 

(JPG) 

 

Sekreteraren vill även omnämna, att någon återkoppling inte skett från bygg- 

och miljönämnden enligt KS beslut i maj 2016, när denna kallelse går ut och når 

ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att när återkoppling sker från bygg- och miljönämnden, så skall detta ärende 

finnas med på det påföljande styrelsesammanträdet och föredras av Pia 

Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-nr-3-sommaren-2016-redigerat-av-Johan-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-nr-3-sommaren-2016-redigerat-av-Johan-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/06/Ostran20160630.jpg
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§ 16136 Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås kommun 

och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-slåtter och omhändertagande av vass 

fr.o.m. 2016-07-16 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-05-30, § 16096. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 30 maj 2016, § 16096 framkom och beslutades 

följande. 

 

Samtliga ledamöter ställer efter diskussion sig bakom presidiets förslag till 

                   revidering och uppdatering av sekretariatet utarbetat förslag till text som avser 

                    tredje och fjärde styckena i tecknat samråd från den 20 mars 2015. 

 

Samtliga ledamöter anser att samrådet från den 20 mars 2015 i övrigt inte 

behöver justeras, uppdateras eller revideras. 

 

Styrelsen beslutar 

 

 Att presidiet omgående skall inbjuda till en översyn/uppdatering/revidering 

av samrådet med Torsås kommun och Kustmiljögruppen från den 20 mars 

2015. 

 

 Att presidiet får i uppdrag av styrelsen att vid denna översyn/uppdatering/ 

revidering framföra Kustmiljögruppens ståndpunkter och ställningstaganden 

enligt vad som framgår av presidiets förslag till textkorrigeringar med röd 

färg i tredje och fjärde styckena och som finns redovisade ovan och på 

föregående sida (11). 

 

 Att återkoppling och redovisning av detta ärende skall ges senast vid 

styrelsens sammanträde måndagen den 29 augusti 2016. 

 

 

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

 

2016-06-07 

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

Vattenrådet med rubriken ”Uppdateting av samråd gällande vassklippning 

och arbetsmöte med Dig”. 

 

2016-06-07 

Sekretariatet översänder vi mail (PDF) styrelsens underlag till 

”Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-03-20 mellan Torsås 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Uppdatering-av-samrad-gallande-vassklippning-och-arbetsmote-hos-Dig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Uppdatering-revidering-av-tecknat-samrad-2015-03-20.pdf
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kommun och Kustmiljögruppen” till Martin Storm, samhällsbyggnadschef, 

Torsås kommun och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

 

2016-06-29 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen minnesanteckningar från samtal med Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet med rubriken Uppdatering/revidering av samråd 

angående vassklippning. 

2016-07-01 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Uppdaterad överenskommelse”. 

2016-07-01 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Skannat, påskrivet avtal” jämte en bifogad fil… 
# Samråd avseende ”Vasslåtter och omhändertagande av vass”. (PDF) 
 
2016-07-01 
Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen 
med rubriken ”Påskrift av uppdaterat samråd”. 
 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Av de inkomna handlingarna i diariet ses tydligt hur en kaskad av åtgärder 

bestående av både formella och informella samtal förs med representant för 

Torsås kommun och Kustmiljögruppens presidium under resten av juni månad 

och situationen blir extra känslig, då presidiet får vetskap om, att aktuell 

miljöhandläggare är långtidssjukskriven och att Martin Storm gått på semester, 

utan att avslut på ärendet kunnat uppnås. Sekreteraren Kåge Eklund kontaktar då 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig och med 

tydlighet markerar behovet av, att en lösning måste komma till stånd. 

Genom samverkan, dialog och förtroende agerar Pernilla Landin för båda 

parternas önskemål om en lösning, som ser dagens ljus den 1 juli, då det 

uppdaterade/reviderade samrådet undertecknas av såväl Håkan Petersson, 

kommunchef och t.f. samhällsbyggnadschef såväl som Pia Prestel, t.f. 

ordförande i Kustmiljögruppen enligt de riktlinjer som styrelsen beslutade om i 

§ 16096 från styrelsens sammanträde den 30 maj 2016. 

I övrigt hänvisas till den rapport som presidiet avlämnat till styrelsens ledamöter 

och ersättare samt föreningens revisorer som finns i diariet 2016-08-02. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-Uppdatering-revidering-av-samrad-angaende-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Uppdaterad-overenskommelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannar-paskrivet-avtal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-Slutligt-samrad-Vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Paskrift-av-uppdaterat-samrad.pdf
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2016-08-02 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, 

föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016” 

jämte en bifogad fil… 

# Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016. (PDF) 

Det är presidiets bestämda uppfattning, att tilldelat uppdrag från styrelsens 

sammanträde den 30 maj 2016, § 16096 genomförts enligt de direktiv som 

styrelsen beslutade om. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna uppdaterat/reviderat samråd - Samråd avseende ”Vasslåtter 

och omhändertagande av vass”. (PDF) - mellan Torsås kommun och 

Torsås Kustmiljögrupp daterat och påskrivet av båda parter den 1 juli 2016. 

 Att det nu finns ett samråd på plats som torde kunna gälla över tid, där varje 

parts rättigheter och skyldigheter finns omnämnda och reglerade. 

 Att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

§ 16137 Vasslåtter 2016 

 

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

och som i sin tur ligger till grund för de två kommande beslutsparagraferna… 

 

§ 16138 Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende 

                   Djursviks Stugförening fr.o.m. 2016-07-01. 

§ 16139 Bekräftelse på nytt medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende 

                                   Påbonäs. 

 

2016-06-07 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Samråd vasslåtter Påbonäs”.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avstamning-av-presidiets-arbete-under-juni-och-juli-manader-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avstamning-av-presidiets-arbete-under-juni-och-juli-manader-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-Slutligt-samrad-Vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-Slutligt-samrad-Vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Samrad-vasslatter-Pabonas.pdf
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2016-07-04 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till ordförandena i KMG:s 
medlemsföreningar med rubriken ”Viktig information till 
medlemsföreningarna i KMG:en som klipper vass inför 
vassklippningssäsongen 2016”. 

2016-07-05 
Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till styrelsens samtliga 
ordinarie ledamöter och ersättare samt föreningens revisorer och Pernilla 
Landin, sekreterare i Vattenrådet från Eibert Johansson, ordförande i 
Järnsida Stugägareförening med rubriken ”Viktig information till 
medlemsföreningarna i KMG:en som klipper vass inför 
vassklippningssäsongen 2016. 
 
2016-07-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Vass-slåtter schema!” 

2016-07-14 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Påbonäs Stugförening- vassklippning/ny 
medlemsförening jämte tre bifogade filer… 
# Undertecknat samråd som avser vassklippning och omhändertagande av 
vass mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp. (PDF) 
# Länsstyrelsens beslut 2016-04-28 angående vassklippning utmed 
kustremsan i Torsås kommun. (PDF) 
# Karta över Påbonäs kustremsa där vassklippning sker 2016. (PDF) 

2016-07-26 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Eric Johansson, Påbonäs 
Stugförening med rubriken ”Vassklippning Påbonäs”. 

2016-07-27 
Inkommer mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen där det framkommer, att Påbonäs Stugförening via sin 
sekreterare Kerstin Hansson önskar få medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp 
samt att Påbonäs Stugförening genom beslut på årsmötet 2016-07-24 
kommer att delta i Torsås kommuns vassröjning enligt karta med 
beteckningarna d och e jämte en bifogad fil… 
# Karta över Påbonäs Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas 
vass under 2016. (PDF) 
 
2016-07-27 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen i ärendet ”Utmarkering på karta vilka bokstäver som tillhör 
Kroka 4:16 för vilka områden där vass kommer att klippas under 2016” 
jämte en bifogad fil… 
# Karta över Djursviks Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas 
vass under 2016. (PDF) 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Viktig-information-till-medlemsforeningarna-i-KMGen-som-klipper-vass-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Viktig-information-till-medlemsforeningarna-i-KMGen-som-klipper-vass-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vass-slatterschema.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Pabonas-Stugforening-vassklippning-ny-medlemsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-slutligt-samrad-vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skannad-med-en-Xerox-flerfunktionsenhet-slutligt-samrad-vass-slatter-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/525_2867_16-Vassklippning-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/525_2867_16-Vassklippning-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vassklippning-Pabonas-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medlemsskap-Vassrojning-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-over-Djursviks-Stugforening-med-omraden-dar-vass-skall-klippas-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-2.pdf
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2016-07-28 
Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen översänder brev (PDF) till 
Mattias Pettersson, markägare till fastigheten Kroka 4:16 med begäran om, 
att de områden inom Djursviks Stugförening där vass skall klippas anges 
med de små bokstäver som förekommer på översänd kartbild jämte en 
bifogad fil… 
# Karta över Djursviks Stugförenings kustremsa där det kommer att klippas 
vass under 2016. (PDF) 
 
2016-08-03 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Mattias Pettersson, markägare till 
Kroka 4:16 inom Djursviks Stugförening med rubriken ”Karta”. 
 
2016-08-15 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av 
Truxormaskinen med rubriken ”Hur går det med vassklippningen?” 
 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Av de inkomna handlingarna i diariet ses tydligt hur en kaskad av åtgärder  

måste vidtas under juli månad 2016 av presidiet, då sekreteraren vid genomgång 

av det - Kartmaterial (PDF), som beslutet/samrådet från Länsstyrelsen innehöll 

föreningar/samfälligheter som inte var medlemmar i Kustmiljögruppen.  

På nytt tar Pia Prestel med kraft, energi och beslutssamhet tag i problemet med 

att försöka hitta representanter/kontaktpersoner/styrelseledamöter för de två 

aktuella föreningarna för att om möjligt knyta föreningarna till 

Kustmiljögruppen som fullvärdiga medlemmar för att undvika ett exkluderande 

av de två aktuella föreningarna av vassklippning under säsongen 2016. Detta 

mot bakgrund av, att det är Kustmiljögruppen som för sina medlemsföreningar 

anhållit om och erhållit tillstånd/beslut angående vassklippning på flertalet 

fastigheter, Torsås kommun enligt 12 kap. 6 § miljöbalken 2016-04-28. 

Pia Prestels målmedvetna arbete leder till framgång både för Kustmiljögruppen 

och de två numera medlemsföreningarna Djursviks Stugförening och Påbonäs 

Stugförening, vilket framgår av handlingar i diariet… 

2016-07-28 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Stefan Bernhardsson, ordförande i 
Djursviks Stugförening med rubriken ”Reaktiverat medlemskap i Torsås 
Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01” – se paragraf 16138 i detta protokoll. 
 
2016-07-28 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kerstin Hansson, sekreterare 
i Påbonäs Stugförening med rubriken ”Bekräftelse på medlemskap i Torsås 
Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01” – se paragraf 16139 i detta protokoll. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hej-Mattias-Pettersson-Djursviks-Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karta-Pabonas-vassklippning-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Karta.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hur-gar-det-med-vassklippningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/06/Utgava-2-Kartmaterial-till-anmalan-for-samrad-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bekraftelse-pa-medlemsskap-i-Torsas-Kustmiljögrupp-fr.o.m.-2016-07-01-Pabonas-Stugforening.pdf
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Av vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Assar Johansson, förare av 

Truxormaskinen 2016-08-15  framkommer att följande fyra föreningar har fått 

sin vass klippt från söder till norr… 

# Södra Kärr Samfällighetsförening 

# Järnsida Stugägareförening 

# Björkenäs Stugförening 

# Norragårdens Samfällighetsförening. 

Av inkommit mail från Eibert Johansson, ordförande i Järnsida Stugägare- 

förening 2016-07-05, som finns i diariet med samma datum drar nu presidiet den 

positiva slutsatsen, eftersom vassen är slagen, att de även i en framtid har för 

avsikt att vara en medlemsförening i Kustmiljögruppen. 

Presidet föreslår styrelsen att besluta 

 Att med hänvisning till såväl uppdaterat/reviderat samråd med Torsås 

kommun avseende vassklippning och omhändertagande av vass såväl som 

att det är f.n. Assar Johansson, förare av Truxormaskinen som skall vara 

koordinator för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av 

vassklippnings säsong 2016, ta bort Pia Prestels arbetsuppgifter som 

Kustmiljögruppens koordinator för vassklippning från det arbetsschema som 

gäller för styrelsens interna arbete. 

 Att ge sekreteraren i uppdrag att på hemsidan justera Pia Prestels 

arbetsuppgifter enligt beslutsstycket ovan. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

§ 16138 Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende Djursviks 

Stugförening fr.o.m. 2016-07-01 

 

 Se även paragraf 16137 i detta protokoll 

 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hur-gar-det-med-vassklippningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Viktig-information-till-medlemsforeningarna-i-KMGen-som-klipper-vass-2016.pdf
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2016-07-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Stefan Bernhardsson, ordförande i 

Djursviks Stugförening med rubriken ”Reaktiverat medlemskap i Torsås 

Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01”. 

 

2016-07-28 

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

med rubriken ”Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. 

2016-07-01 – Djursviks Stugförening”. 

 

Det känns alltid både spännande och roligt, att hälsa nya medlemsföreningar 

välkomna i ”kustfamiljen” och särskilt roligt blir det, när nu på nytt likt en fågel 

Fenix en ”gammal” förening återförenas och införlivas på nytt i gemenskapen. 

 

Presidet föreslår styrelsen att besluta 

 Att Djursviks Stugförening på nytt är medlemsförening i Torsås 

Kustmiljögrupp fr.o.m. den 1 juli 2016 och ingår därmed som en fullvärdig 

medlem i ”kustfamiljen”. 

 Tidpunkten den 1 juli 2016 är vald mot bakgrund av, att underlätta för Assar 

Johansson, att planera vassklippningen för 2016, som börjar 2016-07-16.

  

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ 16139 Bekräftelse på nytt medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp avseende Påbonäs 

Stugförening fr.o.m. 2016-07-01 

 

 Se även paragraf 16137 i detta protokoll. 

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

 
2016-07-13 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från John Bräutigam, 
Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken ”Påbonäs”. 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Reaktiverat-medlemsskap-i-Torsas-Kustmiljogrupp-fr.o.m.-2016-07-01-Djursviks-Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Pabonas.pdf
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2016-07-28 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kerstin Hansson, sekreterare 
i Påbonäs Stugförening med rubriken ”Bekräftelse på medlemskap i Torsås 
Kustmiljögrupp fr.o.m. 2016-07-01” 

2016-07-28 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Bekräftelse på medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. 
2016-07-01 – Påbonäs Stugförening”. 

Det känns alltid både spännande och roligt, att hälsa nya medlemsföreningar 

välkomna i ”kustfamiljen” , vilket innebär att Kustmiljögruppen nu omfattar 17 

medlemsföreningar från norr till söder utmed kuststräckan i Torsås kommun 

med ett undantag – en återstående besvärande blind punkt mellan Järnsida och 

Södra Kärr, nämligen Grisbäck. 

 

Presidet föreslår styrelsen att besluta 

 Att Påbonäs Stugförening blir ny medlemsförening i Torsås Kustmiljögrupp 

fr.o.m. den 1 juli 2016 och ingår därmed som en fullvärdig medlem i 

”kustfamiljen”. 

 Tidpunkten den 1 juli 2016 är vald mot bakgrund av, att underlätta för Assar 

Johansson, att planera vassklippningen för 2016, som börjar 2016-07-16. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ 16140 Genomförd avtackning av avgående ledamöter för verksamhetsåret 2015 enligt  

beslut i styrelsen § 15245, 2015-12-10 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Pia Prestel har inbjudit John Bräutigam, f.d. ordförande i Kustmiljögruppen och 

Kennert Täck, f.d. kassör och ledamot av Kustmiljögruppens styrelse både fram 

till den 31 december 2015 på en ”dagens lunch” måltid vid Dalskärs Sjökrog, 

Bergkvara enligt beslut i styrelsen 2015-12-10, § 15245. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bekraftelse-pa-medlemsskap-i-Torsas-Kustmiljögrupp-fr.o.m.-2016-07-01-Pabonas-Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Bekraftelse-pa-medlemssakap-i-Torsas-Kustmiljogrupp-fr.o.m.-2016-07-01-Pabonas-Stugforening.pdf
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Kennert Täck har avböjt inbjudan, men har tackat ja till en blomsterhälsning, 

som motsvarar värdet för lunchen. 

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att TACKA de avgående ledamöterna för ett förtjänstfullt nedlagt arbete för 

vattnets helt avgörande betydelse för ”ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

 Kostnaderna skall debiteras kontot ”uppvaktningar”. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ 16141 Kulturarvsseminarium 2016-10-04 i Oskarshamn – inbjudan med program 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet, som är klickbar nedan. 

 
2016-08-03 
Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, bebyggelseantikvarie, Kalmar 
läns museum med rubriken ”Kulturarvsseminarium 2016-10-04/Inbjudan 
med program” jämte en bifogad fil… 
# Kalmar läns Hembygd – då, nu och i framtiden. (PDF) 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för, att Kustmiljögruppen inte vid något tillfälle har 

deltagit i dessa seminarier under tiden 2011 fram till dags datum.  

Presidiet är av den uppfattningen att hembygdsrörelsen eftersom den vilar på 

ideell grund har samma både möjligheter, men även svårigheter som präglar vår 

verksamhet med vattnet i fokus. 

Dagen börjar 08.45 – 09.10 med samling och morgonfika och avslutas 15.40 

med ostkaka på vägen ut. 

Det är onekligen ett intressant program både på förmiddagen och eftermiddagen 

med punkter såsom… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kulturarvsseminarium-20161004-Inbjudan-med-program.pdf
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# Hembygdsrörelsen i framtiden 

# Det gröna kulturarvet 

# Hembygdsrörelsen då och nu 

# Hembygdsföreningarnas användning av ny teknik 

# Hembygdsrörelsen som resurs i länets samhällsutveckling 

Sista dag för anmälan 2016-09-13 till ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se 

Ingen anmälningsavgift. 

Med uppgift om namn, förening, ort. E-post och ev. uppgifter om önskemål och 

               specialkost. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att två deltagare representerar Kustmiljögruppen. 

 Att resekostnaderna debiteras kostnadsstället styrelse/verkställande ledning. 

 

Styrelsen beslutar 

 Att avslå presidiets förslag. 

 Att avstå från deltagande, men tackar ändock för inbjudan. 

 

 

 

§ 16142 ”Hösträff 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren får i uppgift av ordföranden att presentera vad som framgår av 

föreningens stadgar och vad som ligger framför styrelsen innan 

föreningsstämman med hänsyn tagen bland annat till att tre ordinarie ledamöter 

lämnar styrelsen och att det saknas ytterligare en ersättare för full bemanning av 

styrelsen inför verksamhetsåret 2017.  

 

mailto:ulrika.haraldsson@kalmarlansmuseum.se
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Sekreteraren hänvisar till följande paragrafer i detta protokoll… 

 

# § 16129 Verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019. 

# § 16130 Verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. 

# § 16131 Valberedning 2016. 

 

Enligt föreningens stadgar och verksamhetsplan så skall styrelsen under löpande 

verksamhetsår kalla till två träffar med medlemsföreningarna, där den ena 

träffen utgör ”Höstträff 2016”, som nu ligger framför oss och som skall hållas 

senast under november månad 2016. 

 

 Med hänvisning till att det råder en viss form av osäkerhet inför rekryteringen av 

                  nya ledamöter till styrelsen inför verksamhetsåret torde vara klokt att lägga 

                  föreningsstämman före oktober månads utgång, så att de föreningar som präglas 

                av många sommarboende har möjlighet att vara representerade och delta innan 

                   det blir alltför kallt i bostäderna och att Torsås Sportfiskeklubb helgen innan har 

                      sin gäddfestival, vilket stod att läsa i lokalpressen enligt den blå länken nedan 

                 Gäddfestivalen har tagit ett kliv framåt, Östran 2016-08-17 (JPG) 

 

 Presidiet föreslår därför lördagen den 29 oktober 2016. 

 

 Detta möjliggör även för styrelsen att kalla till en extra föreningsstämma under 

                   november månad om inte valberedningen kan presentera en numerär styrelse 

                  enligt stadgarna. 

 

§ 12 Föreningsstämma  

Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under november månad för det 

aktuella verksamhetsåret som är kalenderår, på tid och plats som styrelsen 

bestämmer.  

 

Skriftlig kallelse jämte dagordning och valberedningens förslag ska utsändas via 

mail till alla Medlems-/Kustmiljöföreningar i Torsås kommun senast fjorton 

(14) kalenderdagar före ordinarie föreningsmöte och senast fjorton (14) 

kalender- dagar före extra föreningsmöte. 

 

Kallelse till föreningsstämma skall finnas på Kustmiljögruppens hemsida under 

senaste nytt och linjalrubriken Dokumentarkiv/Diarium samt Nyheter.  

 

På denna föreningsstämma skall samtliga personval ske för det kommande 

verksamhetsåret så att ansvarsfriheten för den sittande styrelsen kan prövas och 

knytas till rätt verkssamhetsår vid årsmötet.  

 

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:  

01. Godkännande av kallelse till föreningsstämma och dess behöriga utlysning.  

02. Godkännande av dagordning och anmälan om ärende under övriga frågor.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/08/Ostran20160817.jpg
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03. Fastställande av röstlängd.  

04. Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan 

medlemsförening.  

05. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

06. Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, som 

även är rösträknare.  

07. Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år för det kommande 

verksamhetsåret.  

08. Val av övriga fyra (4) styrelseledamöter (2-se fotnot nedan) för en tid av två 

(2) år för det kommande verksamhetsåret.  

Fotnot 2 Det bör uppmärksammas att vid val av ledamöter första gången bör 

särskilt uppmärksammas att halva styrelsens ledamöter ställer sina platser till 

förfogande för kortare period än två år. Detta medför att halva styrelsen årligen 

väljs för en ny mandatperiod av två år.  

09. Val av två (2) ersättare i styrelsen för en tid av 1 (ett) år för det kommande 

verksamhetsåret.  

10. Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för denna för det 

kommande verksamhetsåret.  

11. Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarier ledamöter jämte en (1) 

ersättare för en tid av ett (1) år.  

12. Fastställande av verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret.  

13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.  

14. Övriga frågor. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att föreningsstämman hålls lördagen den 29 oktober 2016 i BBK:s 

klubblokal i Bergkvara småbåtshamn, Dalskärsvägen 4, Bergkvara. 

 

 Att Pia Prestel får i uppdrag att boka BBK:s klubblokal. 

 

 Att det inte blir någon traditionell ”Höstträff 2016” utan att programmet 

koncentreras till föreningsstämman och möjligheterna med att få till en 

numerär styrelse som överensstämmer med stadgarna. 

 

 Att sekreteraren får i uppdrag att lägga ut och kalla till föreningsstämma på 

hemsidan under senaste nytt. 

 Att sekreteraren i övrigt får administrera kallelse och underlag med 

tillhörande material och information till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 



 

33 

Informationsärenden §§ 16143 – 16155 

 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte 

                    under överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut…  

 

Beslutar styrelsen att  

 

 Lägga informationsärendena till handlingarna.  

 

 

§ 16143 Vattenrådet 

 

2016-06-09 

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

rubriken ”PPP från den 28 maj” jämte en bifogad fil… 

# Pernilla Landins PPP vid Kustmiljögruppens Vårträff 2016. (PDF) 

2016-06-09 

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

rubriken ”Kallelse till styrelsemöte med Vattenrådet den 11 augusti 2016, 

klockan 17.30 -19.30”. (PDF) 

2016-07-08 

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

rubriken ”Glad sommar”. 

2016-08-08 

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

med rubriken ”Välkommen tillbaks efter semestern”. 

2016-08-10 

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

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vattenrådet sammanträder nu på 

torsdag den 11 augusti 2016”.  

 

2016-08-18 

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

rubriken ”Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet jämte en bifogad 

fil… 

# Minnesanteckningar från Vattenrådets styrelsemöte 2016-08-11. (PDF) 

 

2016-08-24 

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

rubriken ”Vattenråden tänder höstbål för Östersjön”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/PPP-fran-den-28-maj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Pernilals-PPP-vid-Vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-med-Vattenradet-den-11-augusti-2016-kl-17.30-19.30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Glad-sommar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Valkommen-tillbaks-efter-semestern.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Vattenradet-sammantrader-nu-pa-torsdag-den-11-augusti-20165.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-fran-senaste-styrelsemotet-2016-08-11.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar_styrelsemte_11_aug_2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vattenraden-tander-hostbal-for-Ostersjon.pdf
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§ 16144 Nyhetsbrev från Ölands Vattenråd 2016:2 

2016-08-09 

Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, sekreterare/samordnare i Ölands 

Vattenråd med rubriken ”Nyhetsbrev från Ölands Vattenråd 2016:2”. 

 

§ 16145 Kalmarsundskommissionen 

 

2016-06-01 

Inkommer mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg vid WSP 

Environment Group med rubriken ”Underlag till imorgon” jämte två bifogade 

filer… 

# Trappa KSK. (PDF) 

# Metoder övergödningsåtgärder samrådsversion. (PDF) 

2016-06-07 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environment Group med rubriken ”Övergödning – trappa – Kalmar 

län” jämte en bifogad fil… 

# Övergödning – trappa – Kalmar län. (PDF) 

 

2016-06-07 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environment Group med rubriken ”Inbjudan miljömingel”. 

2016-06-08 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environment Group med rubriken ”Målarbete fortsättning” jämte en 

bifogad fil… 

# Information om plan för övergödning. (PDF) 

 

2016-06-28 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Group Environment med rubriken ”Ny tid och lokal imorgon, 10:30, 

Riskvarnen. 

2016-06-30 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Group Environment med rubriken ”Tips till Almedalen”. 

2016-07-12 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Group Environment med rubriken ”Kmall för utsläpp, beting och 

mål” jämte en bifogad fil… 

# Kopia av ALLA KÄLLOR HUVUDAVRINNINGSOMRÅDE TORSÅS. (xlsx) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nyhetsbrev-fran-Olands-Vattenrad-2016-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Underlag-tills-imorgon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Trappa_KSK_Carina.pptx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Metoder-ÂvergÂdningsÑtgñrder-samrÑdsversion.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Overgodning-trappa-Kalmar-lan-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Overgodning-trappa-Kalmar-lan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Inbjudan-miljomingel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/FW-Malarbete-fortsattning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information-om-plan-overgodning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ny-tid-och-lokal-imorgon-10.30-Riskvarnen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Tips-till-Almedalen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kmall-for-utslapp-beting-och-mal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-Kopia-av-ALLA-KäLLOR-HUVUDAVRINNINGSOMRàDE-TORSàS..xlsx
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2016-08-25 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, Hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environmental med rubriken ”Tips hållbarhetsvecka” jämte en 

bifogad fil… 

# Inbjudan – Nyfiken på nuddging? – konsten att påverka andras beteende. 

(PDF) 

 

 

§ 16146 Torsås kommun 

2016-06-23 

Inkommer mail (PDF) från Nina Johansson, VA-chef i Torsås kommun med 

rubriken ”Vattensmart – njut av sommaren men spara på vattnet!” jämte tre 

bifogade filer… 

# Vattensmart – njut av sommaren men spara på vattnet! (PDF) 

# ”Waterwise” – enjoy the summer but save water! (PDF) 

# ”Seien sie Wassersmart” – Wasser sparen und den Sommer genießen!” 

(PDF) 

 

 

§ 16147 Länsstyrelsen i Kalmar län 

 

2016-06-08 

Inkommer mail (PDF) från Elin Wallqvist, Vattenvårdshandläggare vid 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Kopia av beslut i ärende 535-

2537-16 ang. anläggande av våtmark på Iliningetorp 2:6 i Torsås kommun 

jämte en bifoga handling… 

# Beslut 535-2537-16, Våtmark Ilingetorp 2-6. (PDF) 

 

2016-06-28 

Inkommer mail (PDF) från Karl-Johan Persson, samordnare 

Vattenförvaltning vid Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Aktuellt inom 

vattenförvaltning i Kalmar län” jämte en bifogad fil… 

# Angående åtgärder i vatten enligt EU:s vattendirektiv samt påminnelse om 

extra bidrag till Södra Östersjöns vattenråd 2016. 

2016-07-01 

Inkommer via mail (PDF) Miljömålsnytt i Kalmar län, juni 2016 från 

Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Tips-hallbarhetsvecka.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-Nyfiken-pÑ-Nudging.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vattensmart-njut-av-sommaren-men-spara-pa-vattnet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vattensmart-njut-av-sommatren-men-spara-pÑ-vattnet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Waterwise-enjoy-the-summer-but-save-water.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Seien-sie-Wassersmart-Wasser-sparen-und-den-Sommer-genieƒen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Beslut-535-2537-16-vÑtmark-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Aktuellt-inom-vattenforvaltning-i-Kalmar-lan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information_vattenrÑd_kommuner201606.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information_vattenrÑd_kommuner201606.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Miljomalsnytt-i-Kalmar-lan-juni-2016.pdf
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§ 16148 WebbochForm.se 

 

2016-06-12 

Inkommer mail (PDF) från One.com med rubriken ”One.com årsfaktura – 

Kustmiljogruppen” jämte en bifogad fil… 

# Webbhotell Starter (15 GB) – 12 månader. (PDF) 

2016-06-14 

Sekretariatet översänder attesterad faktura via mail (PDF) ”One.com 

årsfaktura – Kustmiljögruppen till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppen jämte svarskorrespondens på frågor om 

Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016”. 

2016-06-18 

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

rubriken ”Uppdatering av informationsrutan på Kustmiljögruppens hemsida”. 

2016-06-19 

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

rubriken ”Inläggning av årsredovisning för verksamhetsåret 2015”. 

2016-06-22 

Inkommer mail (PDF) från One.com – Domain – Hosting – E-mail med 

rubriken ”Vi har mottagit din betalning – kustmiljogruppen.org”. 

2016-06-27 

Inkommer svarsmail (PDF) från One.com med rubriken ”Vi har mottagit din 

betalning – kustmiljogruppen.org. 

2016-07-01 

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

rubriken ”VATTENSMART – njut av sommaren men spara på vattnet”. 

2016-07-01 

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

”Faktura från WebbochForm.se. 

2016-07-04 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Faktura från WebbochForm.se, 160701. 

2016-07-13 

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

rubriken ”Angående erbjudandet från One.com”. 

2016-08-18 

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

rubriken ”Kontrollera konfigurationen för ditt webbutrymme”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Arsfaktura.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/One.Com-arsfaktura16575054.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/One.com-arsfaktura-Kustmiljogruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Uppdatering-av-informationsrutan-pa-KMGs-hemsida-2016-06-18.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inlaggning-av-arsredovisning-for-verksamhetsaret-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-har-mottagit-din-betalning-kustmiljogruppen.org_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-har-mottagit-din-betalning-kustmiljogruppen.org_-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-VATTENSMART-njut-av-sommaren-men-spara-pa-vattnet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Faktura-fran-WebbochForm.se-2016-07-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Faktura-fran-WebbochForm.se-160701.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Angaende-erbjudandet-fran-One.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Kontrollera-konfigurationen-for-ditt-webbutrymme-kustmiljogruppen.org_.pdf


 

37 

§ 16149 Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016” 

2016-06-04 

Protokoll fört vid dragning av Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016”  

den 4 juni 2016, §§ 16119 – 16124. (PDF) 

2016-06-14 

Sekretariatet översänder attesterad faktura via mail (PDF) ”One.com 

årsfaktura – Kustmiljögruppen till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppen jämte svarskorrespondens på frågor om 

Kustmiljögruppens ”Vårlotteri 2016”. 

 

 

§ 16150 Greppa Näringen 

2016-05-31 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Internationellt 
projekt ska minska läckaget till Östersjön”. 

2016-06-22 
Inkommer via postbefordran (PDF) ”Medlemsbrev från Greppa Näringen”. 

2016-06-28 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Stallgödsel på 
fosforrika jordar”. 
 
2016-07-08 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Från idé till 
fungerande två-stegsdike”. 

 

2016-08-26 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Enkla metoder 
kan förbättra dikesunderhåll”. 
 

 

 

§ 16151 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt 

 

                      2016-07-08 

                  Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Från idé till 

                  fungerande två-stegsdike”. 

2016-07-10 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kärrabo Kustvårdsförening med 

information från Greppa Näringen med rubriken ”Från idé till fungerande 

två-stegsdike”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Protokoll-fort-vid-dragning-av-Kustmiljogruppens-Varlotteri-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/One.com-arsfaktura-Kustmiljogruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Miljostod-far-motsatt-effekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medlemsbrev-Juni-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Stallgodsel-pa-fosforrika-jordar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Fran-ide-till-fungerande-tva-stegs-dike.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Enkla-metoder-kan-forbattra-dikesunderhall.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Fran-ide-till-fungerande-tva-stegs-dike.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Fran-idé-till-fungerande-tva-stegsdike.pdf
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§ 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”. 

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”. 

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
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
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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”. 

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. 

 

 

§ 16153 Multimätare/ämnesmätare/fotometer 

2016-06-08 

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

med rubriken ”Multimätare”.  

 

 

§ 16154 Nyhetsbrev nr 3 – Sommaren 2016 

 

                      2016-06-20 

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

                rubriken ”Hjälp med layout i KMG:s Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016”. 

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
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Valkommen-på-SKOGENS-VATTEN-den-16-september-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Multimatare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Hjalp-med-layout-i-KMGs-Nyhetsbrev-utagava-3.pdf
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2016-06-22 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016 (PDF) via… 

# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 

# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås 

kommun, 

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

myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är 

intresserade av vår verksamhet. 

2016-06-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Nyhetsbrev”. 

 

2016-06-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps 

Miljöförening med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 3 – 

sommaren 2016”. 

2016-06-22 

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

rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 3 – sommaren 2016”. 

 

 

  

§ 16155 Rapport från Kustmiljöresan torsdagen den 2 juni 2016 i Västervik – ingår  

                      KSK: s vattenturné 2016 

 2016-06-03 

              Inkommer mail (PDF) från Renate Foks vattensamordnare 

                  Ostkustens Vattensamling, Kalmar kommun med rubriken ”Kustmiljöresan  

                    2 juni 2016”. 

2016-06-08 

Inkommer mail (PDF) från Gun Lindberg, Hållbarhetsstrateg vid 

Kommunstyrelsens förvaltning, enheten för samhällsbyggnad, Västerviks 

kommun jämte sex bifogade filer… 

# Föreläsning av professor Uno Wennergren om gödselmål kontra miljömål. 

(PDF) 

# Övergödningstrappa i Kalmar län – Carina Pålsson, länsstyrelsen i Kalmar 

län (PDF) 

# City Accelerator Handout – A3. (PDF) 

# BSCA Processen. (PDF) 

# Utvärdering Kustmiljödag 2016-06-02 i Västervik. (PDF) 

# Bildspel under kustmiljödagen 2016-06-02 i Västervik. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-nr-3-sommaren-2016-redigerat-av-Johan-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-3-2016-till-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-3-2016-till-sponsorerna-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-3-2016-till-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-3-2016-till-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nyhetsbrev.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-Nyhetsbrev-nr-3-sommaren-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-Nyhetsbrev-nr-3-sommaren-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Kustmiljoresan-2-juni-2016-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Dokumentation-fran-kustmiljoresan-2-juni-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Forelasning-av-professor-Uno-Wennergren-om-godselmal-kontra-miljomal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Overgodningstrappa-i-Kalmar-lan-Carina-Palsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Overgodningstrappa-i-Kalmar-lan-Carina-Palsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/CityAccelerator_Handout_A3_160418.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/BSCA-Processen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utvardering-kustmiljodag-2016-06-02-Vastervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bildspel-under-kustmiljodagen-2016-06-02-i-Vastervik.pdf
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§ 16156 Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 2010-2016 

 

Följande foldrar finns att tillgå vid Kustmiljögruppens sekretariat. 

- INVÄVA – inventering och värdering av vattenanknutna kulturmiljöer vid 

dammar. 

- Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt 2010-

2016. 

- Elproducerande vattenkraftverk i Kalmar län. 

- Upptäck kulturarv vid sjöar och vattendrag. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 16157-16159  

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte 

                    under överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut…  

 

Beslutar styrelsen att  

 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna.  

 

§ 16157 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-05-31 – 2016-08-29 

2016-06-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening 

med rubriken ”Inför dagens justering av Kustmiljögruppens 

årsmötesprotokoll”. 

2016-06-11 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ordinarie 

ledamöter såväl som ersättare samt till Kustmiljögruppens sekreterare 

och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Protokollet från 

styrelsens sammanträde den 30 maj 2016 är nu justerat” jämte en bifogad 

fil… 

# Protokoll från styrelsemöte 2016-05-30. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Infor-dagens-justering-av-KMGs-arsmotesprotokoll.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-05-30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Styrelseprotokoll-2016-05-30.pdf
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2016-07-21 

Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel. t.f. ordförande i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Inköp”. 

2016-08-02 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, 

föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016” 

jämte en bifogad fil… 

# Avstämning av presidiets arbete under juni och juli månader 2016. (PDF) 

2016-08-13 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till såväl ordinarie ledamöter såväl som 

ersättare i Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med 

rubriken ”Några tidningsartiklar att reflektera över”. 

2016-08-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Samrådsunderlag inför planerad 

ansökan för kläckproduktion vid Övraby Lantbruk AB”. 

2016-08-22 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens såväl ordinarie såväl som 

ersättare samt föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet för kännedom med rubriken ”KALLELSE till 

styrelsesammanträde i Kustmiljögruppen 2016-08-29 jämte en bifogad fil… 

KALELSE jämte presidiets förslag till dagordning och ärendeberedning. 

(PDF) 

 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

 

 

§ 16158 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 10 oktober 2016 med början 18.00 

hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

 

Det sista styrelsemötet för verksamhetsåret 2016 hålls måndagen den 28 

november hos Ove Lindh i dennes bostad i Bergkvara. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inkop.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avstamning-av-presidiets-arbete-under-juni-och-juli-manader-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avstamning-av-presidiets-arbete-under-juni-och-juli-manader-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nagra-tidningsartiklar-att-reflektera-over.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Samradsunderlag-infor-planerad-ansokan-for-klackproduktion-vid-Ovraby-Lantbruk-AB.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KALLELSE-till-styrelsemote-2016-08-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-2016-08-29-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
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§ 16159 Mötets avslutande 

  Ordföranden avslutar dagens överläggning och tackar Magnus Rosenborg för en 

synnerligen god och välsmakande måltid samt ledamöterna för visat intresse, 

engagemang och kloka inlägg som berikat styrelsemötet för vårt gemensamma 

ideella idédrivna arbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

  

Vid pennan vid dag som ovan 

 

                                                                                                           Justeras: 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund                                          

Sekreterare                                                                 

                                                                                      Pia Prestel 

                                                                             T.f. ordförande 

 

 

 

 

 


