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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

 

Tid:  Måndagen den 10 oktober 2016, klockan 18.00. 

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

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

 Anmält förhinder att delta 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Robert Briland, ledamot 

Ove Lindh, ersättare 

 

 

§ 16160 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde - Styrelsemöte den 29 augusti 2016,  

§§ 16125 – 16159. (PDF) godkänns/justeras, varefter det läggs ut på 

hemsidan. 

 

 

§ 16161 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Fastställa presidiets förslag till dagordning. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-08-29.pdf
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Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 16162 – 16169 

 

§ 16162 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 16163 Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende ”Verksamhetsplan för 2017 

                   med plan 2018-2019”. 

§ 16164 Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende ”Verksamhetsbudget 2017 

                     med plan 2018-2019. 

§ 16165 Valberedning 2016 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 10 

                 oktober 2016. 

§ 16166 Styrelsens förslag till föreningsstämman om ändring av § 08 – styrelsen och  

                  § 12 - Föreningsstämma i stadgarna vad avser antalet ordinarie ledamöter såväl 

                   som ersättare. 

§ 16167 Effekterna av avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

kommunstyrelsen i Torsås kommun. 

§ 16168 ”Hösträff 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna. 

§ 16169 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust”  

 

 

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 16170 – 16182 

§ 16170 Vattenrådet. 

§ 16171 Ölands Vattenråd 2016. 

§ 16172 Kalmarsundskommissionen. 

§ 16173 Torsås kommun. 

§ 16174 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 16175 HaV – Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 16176 WebbochForm.se. 

§ 16177 Uppdaterad informationsbroschyr nr 5, hösten 2016 till följd av två nya 

                  medlemsföreningar. 

§ 16178 Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” 

§ 16179 Greppa Näringen. 

§ 16180 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt. 

§ 16181 Vatten- och miljökonferens ”Skogens vatten – allas vårt vatten”. 

§ 16182 Nyhetsbrev nr 4 – Hösten 2016. 

 

 

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/  

 

 

 

 

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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Fastställd dagordning - Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 16183-16185  

§ 16183 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-08-29 – 2016-10-10 . 

 

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/  

 

§ 16184 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 16185 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 10 oktober 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/
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Beslutsärenden §§ 16162 – 16169 

 

§ 16162 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

                      (Ståendebeslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139) 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16127 framkom följande. 

 

 Behållningen på föreningens företagskonto uppgick per den 29 augusti 2016 till 

                  23 471 kronor och på föreningens fasträntekonto till 110 000 kronor. 

 

Räntesats: 0.26%. 

 

                   Fasträntekontot omsattes per den 29 augusti 2016 med en löptid på tre månader, 

                  vilket innebär, att nästa omsättningstillfälle ligger i slutet av november 

              månad alternativt i början av december månad 2016. 

 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Kassören redogör för Kustmiljögruppens ekonomiska ställning per den 10 

                  oktober 2016. 

 

 Av redovisningen framgår, att behållningen på föreningens företagskonto 

                   uppgår till 14 983 kronor och att behållningen på föreningens fasträntekonto vid 

                 samma tidpunkt (2016-10-10) uppgår till 110 000 kronor, efter omsättning per 

               den 29 augusti 2016. Saldot på föreningens företagskonto inkluderar försäljning 

                  från en lottlista med nummer 17 samt att alla kostnader i samband med genom- 

                förandet av vattenkonferensen ”Skogens vatten” är betalda. 

 

Med hänvisning till vad som sägs i fjärde stycket ovan, att nästa omsättnings- 

tillfälle ligger i slutet av november månad alternativt i början av december 

månad 2016 måste styrelsen redan nu fatta beslut om med vilket belopp 

fasträntekontot skall förlängas, då nästa styrelsemöte för verksamhetsåret 2016 

hålls måndagen den 28 november 2016. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att föreningens fasträntekonto förlängs per den 29 november 2016 med en 

löptid på 3 månader till ett belopp av 110 000 kronor. 

 

 Att tacka kassören för redovisningen och kan konstatera att föreningens 

likviditet och ekonomi över tid är god. 
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 Att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ 16163 Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende ”Verksamhetsplan för 2017 

                   med plan 2018-2019” 

  

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträde 2016-08-29, § 16129. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16129 beslutades följande.  

                  

 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 

stadgarna. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende. 

  

2016-06-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte två bifogade filer… 

# Förslag till verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019. (PDF) 

 

2016-09-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte två bifogade filer… 

# Verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019, styrelsens slutliga förslag 

till föreningsstämman 2016-10-29. (PDF) 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Plan-och-budget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-Verksamhetsplan-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Slutligt-forslag-till-budget-och-verksamhetsplan-for-2017-med-plan-2018-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att godkänna av kassören upprättat förslag till Verksamhetsplan för 2017 

med plan 2018-2019, som återfinns som inkommen handling i diariet per 

den 23 september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken 

ovan, men bifogas även kallelsen till såväl styrelsens sammanträde den 10 

oktober 2016, såväl som till föreningsstämman lördagen den 29 oktober 

2016, som PDF-fil. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 Föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av styrelsen upprättat förslag till Verksamhetsplan för 2017 

med plan 2018-2019, som återfinns som inkommen handling i diariet per 

den 23 september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken 

ovan, men bifogas även kallelsen till föreningsstämman lördagen den 29 

oktober 2016, som PDF-fil. 

 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 

 

 

 

§ 16164 Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende ”Verksamhetsbudget 2017 

                     med plan 2018-2019 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträde 2016-08-29, § 16130 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16130 beslutades följande.  

                  

 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 oktober. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
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 Att verksamhetsbudget 2017 med plan 2018-2019 skall finnas med på 

dagordningen till föreningsstämman i oktober enligt § 12 punkt12 i 

stadgarna. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende. 

 

2016-06-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte en bifogad fil… 

# Förslag till verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. (PDF) 

 

2016-09-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte en bifogad fil… 

# Budget för 2017 med plan 2018-2019, styrelsens slutliga förslag till 

föreningsstämman 2016-10-29. (PDF) 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att godkänna av kassören upprättat förslag till Budget för 2017 med plan 

2018-2019 som återfinns som inkommen handling i diariet per den 23 

september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken ovan, 

men bifogas även kallelsen till såväl styrelsens sammanträde den 10 oktober 

2016, såväl som till föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016, som 

PDF-fil. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 Föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av styrelsen upprättat förslag till Budget för 2017 med plan 

2018-2019 som återfinns som inkommen handling i diariet per den 23 

september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken ovan, 

men bifogas även kallelsen till föreningsstämman lördagen den 29 oktober 

2016, som PDF-fil. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Plan-och-budget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-Budget-o-Plan-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Slutligt-forslag-till-budget-och-verksamhetsplan-for-2017-med-plan-2018-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
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Föreningsstämman beslutar 

 

 

 

 

 

§ 16165 Valberedning 2016 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 10 

                 oktober 2016 

 

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 resp. 2016-08-29, § 16131. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16131 beslutades följande. 

 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 10 oktober 2016. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Denna beslutsparagraf är kopplad till § 16166 – Stadgeändring i detta protokoll 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende. 

2016-09-06 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning/Höstträff”. 
 
2016-09-06 
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning/Höstträff”. 

2016-09-09 

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

ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Rapport: Ny 

förening/Valberedningens arbete”. 

 

2016-09-10 

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

ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Valberedningen träffar 

kandidat till ordförandeposten”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Valberedning-Hosttraff-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Valberedning-Hosttraff.pdf
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2016-09-11 

Inkommer svarsmail (PDF) av personlig natur från Henry Amper, Torsås 

med rubriken ”Söker kontakt för ett samtal, som förhoppningsvis kan bli 

givande för oss båda”. 

 

2016-09-11 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Förmiddagskaffe med kustmiljödiskussion”. 

 

2016-09-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunilla Hagström, Djursviks 

Samhällsförening med rubriken ”Välkommen till Södra Kärr på söndag den 

25 september, klockan 16.00 för samtal om medborgardriven 

vattenförvaltning”. 

 

2016-09-28 

Sekretariatet översänder enligt uppdrag mail (PDF) till Eva Steiner, 

Karlskrona kommun med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i 

samverkan” jämte tre bifogade filer… 

# Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning! PDF) 

# Profilbild över kompetensområden. (PDF) 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter. (PDF) 

2016-09-29 

Inkommer kopia av mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Pia 

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

information!” 

 

2016-09-29 

Inkommer kopia av mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från Pia 

Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Träff med de nya 

aspiranterna i Kustmiljögruppen. 

2016-09-29 

Sekretariatet översänder mail (PDF) av personlig karaktär till Ola 

Sennefjord, Hagbyåns vattenråd och Renate Foks, Ostkustens 

vattensamling med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i 

samverkan” jämte tre bifogade filer… 

# Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning! PDF) 

# Profilbild över kompetensområden. (PDF) 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter. (PDF) 

 

2016-09-29 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Eva Steiner, Karlskorna kommun 

med rubriken ”Vägbeskrivning till Kåge”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Formiddagskaffe-med-kustmiljodiskussion.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Valkommen-till-S-Karr-2016-09-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medborgardriven-vattenforvaltning-Eva-Steiner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vagbeskrivning-till-kage.pdf


 

10 

2016-09-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, Ostkustens vattensamling 

med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”. 

2016-09-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Ola Sennefjord, Hagbyåns vattenråd med 

rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”. 

 

2016-10-08 

Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith Hellman, ersättande revisor i 

Kustmiljögruppen med rubriken "Revisor". 

2016-10-09 

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

Kustmiljögruppen med rubriken "Inbjudan till informationseftermiddag - 

söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse". 

 

2016-10-09 

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

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken "Inbjudan till 

informationseftermiddag - söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya 

ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse". 

 

2016-10-09 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättande ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken "Inbjudan till 

informationseftermiddag - söndagen den 23 oktober, klockan 16.00 för nya 

ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse". 

 

 

Med diariet som underlag går sekreteraren igenom den redovisning av 

valberedningens arbete på kandidatnivå daterad 2016-10-03, som gäller inför 

styrelsens sammanträde 2016-10-10, § 16165.  

Redovisningen är att betrakta som arbetsmaterial och därför inte för 

närvarande officiell i sin nuvarande omfattning. 

Redovisningen omfattar 26 namn med olika erfarenheter av och intresse för 

vatten med den gemensamma nämnaren att alla uppfyller de kriterier som 

styrelsen tog beslut på vid sitt sammanträde den 30 maj 2016, § 16064 och som 

framgår av den klickbara länken Profilbild över kompetensområden (PDF) 

kopplat till innebörden av vad som kännetecknar medborgardriven 

vattenförvaltning - Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning! 

PDF). 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Re-Medborgardriven-vattenforvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Revisorer-aven-under-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-informationseftermiddag-sondagen-den-23-oktober.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-informationseftermiddag-for-nya-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-informationseftermiddag-for-nya-ledamoter-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning.pdf
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Av redovisningen framgår att det i nuläget finns tre föreslagna ersättare inför 

verksamhetsåret 2017, nämligen… 

 Ove Lindh, omval för 2017. 

 Gunilla Hagström, Djursviks Samhällsförening, nyval för 2017. 

 Kifle Yessab, Bachelor of Science aqua culture, nyval för 2017 med Bo 

Johnér som mentor. 

 

Svar har inkommit från Roland Blomqvist, Södra Kärr Samfällighetsförening, 

             som tackar nej till erbjudandet om, att bli ersättare i styrelsen för Torsås  

                    Kustmiljögrupp. Se vidare § 16169 ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” 

              och ev. konsekvenser av R Blomqvists nej till en styrelseplats som ersättare i  

              Kustmiljögruppen. 

Svar inväntas från Kärrabo Kustvårdsförening på valberedningens erbjudande 

                 om en ersättarplats i Kustmiljögruppens styrelse för 2017, vilket är en ev. förut- 

              sättning för deltagande i vattenprojektet ”Vik för vik – mot en friskare Östersjö- 

                     kust enligt paragraf 16169 i detta protokoll. 

Då det gäller de ordinarie ledamöterna i styrelsen för verksamhetsåret 2017 så 

ser det ut på följande sätt… 

 Magnus Rosenborg, ett år kvar 2017.  

 Robert Briland, ett år kvar 2017. 

 Jarl Sturesson, nyval för två år 2017/2018. 

 

Svar inväntas från tre kandidater på valberedningens förslag till ny ordförande 

          för de kommande två år 2017/2018. 

 

Av 26 nominerade kandidater av valberedningen har 12 tackat nej, 3 svarat ja, 4 

återstår att etablera kontakt med och resterande 7 kandidater pågår samtal med 

varav 5 tänker och vill återkomma med svar. 

I vecka 40 genomfördes 3 träffar där valberedningen mötte såväl manliga såväl 

som kvinnliga kandidater som har potential enligt upprättad profilbild på länken 

Profilbild över kompetensområden (PDF), för att kandidera till de ordinarie 

platserna i styrelsen. 

I de samtal som skett inom valberedningen har även diskussioner förts, 

reflektioner gjorts och slutsatser dragits om… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
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… att bereda ev. ny ordförande och den nya styrelsen möjligheten att rekrytera 

ny extern sekreterare/Webbredaktör efter föreningsstämman den 29 oktober 

2016 i den mån detta inte kan ske inom ramen för styrelsens konstituering. Detta 

förfarande har redan praktiserats vid årsmötet med medlemsföreningarna i maj 

2011. 

… att öka numerären av ersättare i styrelsen från minst två till flera som kan 

växa in i styrelsearbetet kopplat till bestämda arbetsuppgifter. Därmed torde det 

finnas en god grund och bas av vattenintresserade personer som kan rekryteras 

till uppgiften som ordinarie ledamöter. Detta kräver emellertid ändring av 

nuvarande stadgar. – Se § 16166 i detta protokoll. 

… att minska numerären av ordinarie ledamöter i styrelsen till minst tre, för 

att göra styrelsen beslutsför i svåra lägen där kandidater saknas helt eller delvis 

vid föreningsstämman. När det krävs röstning inom styrelsen vid jämt antal 

avlagda röster så blir det ordförandens röst som avgör beslutet. 

Detta kräver emellertid ändring av nuvarande stadgar.  

– Se 16166 i detta protokoll.  

… att om det mot förmodan saknas vald ordförande av föreningsstämman, så 

äger styrelsen rätt till att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda ordinarie 

ledamöterna för tid som styrelsen beslutar, ett arbetssätt som för övrigt redan 

prövats under verksamhetsåret 2016 på ett framgångsrikt sätt. 

… Valberedningen föreslår Jan Hellman som ordinarie revisor med Solbrith 

Hellman som ersättande revisor för verksamhetsåret 2017. 

 

 

Då det gäller rekryteringen av nya medlemsföreningar såsom Bergkvara 

Båtklubb, Torsåsbygdens Sportfiskeklubb och Sjöräddningen i Bergkvara till 

Kustmiljögruppen, så lämnas följande skriftliga information av… 

Ove Lindh, som meddelar att Torsåsbygdens Sportfiskeklubb kan tänka sig att 

bli medlemmar i Kustmiljögruppen, emedan Sjöräddningen i Bergkvara ser inga 

skäl till ett medlemskap. 

Pia Prestel, meddelar att Bergkvara Båtklubb utgör en av de fyra återstående 

kontakter som skall etableras före Höstträffen 2016”. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 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 och föreläggas 

föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016. 
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 Att Valberedningen får till uppgift att bjuda in samtliga nominerade 

kandidater, som tackat ja till nomineringarna, där även intresserade 

ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare har möjlighet till en 

eftermiddags fika söndagen den 23 oktober 2016, klockan 16.00 hos Pia 

Prestel i dennas bostad i Ragnabo. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ 16166 Styrelsens förslag till föreningsstämman om ändring av paragraferna § 08 – 

                   styrelsen och § 12 - Föreningsstämman i stadgarna vad avser antalet ordinarie 

                      ledamöter såväl som ersättare 

 

 Det åligger styrelsen enligt § 09 i föreningens stadgar att i alla avseenden 

                      bevaka och handha Kustmiljögruppens intressen och angelägenheter. För att 

                   förverkliga och kunna genomföra denna uppgift måste styrelsens samman- 

              sättning vad avser numerär, profilbild och kompetens vara väl avvägd svarande 

                mot det relativt svaga intresse och engagemang som finns för den ideella med- 

                   borgardrivna vattenförvaltningen inom Torsås kommun i allmänhet och 

                   kutssträckan i synnerhet. 

 

 I föregående § 16165 framgår bland annat av beredningstexten … 

 

… att av de samtal som förts inom valberedningen har även diskussioner förts, 

reflektioner gjorts och slutsatser dragits om… 

  

… att bereda ev. ny ordförande och den nya styrelsen möjligheten att rekrytera 

ny extern sekreterare/Webbredaktör efter föreningsstämman den 29 oktober 

2016 i den mån detta inte kan ske inom ramen för styrelsens konstituering. Detta 

förfarande har redan praktiserats vid årsmötet med medlemsföreningarna i maj 

2011. 

… att öka numerären av ersättare från minst två i styrelsen till flera som 

kan växa in i styrelsearbetet kopplat till bestämda arbetsuppgifter. Därmed torde 

det finnas en god grund och bas av vattenintresserade personer som kan 

rekryteras till uppgiften som ordinarie ledamöter. Detta kräver emellertid 

ändring av nuvarande stadgar. 
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… att minska numerären av ordinarie ledamöter i styrelsen till minst tre, 

för att göra styrelsen beslutsför i svåra lägen där kandidater saknas helt eller 

delvis vid föreningsstämman. Detta kräver emellertid ändring av nuvarande 

stadgar.  

När det krävs röstning inom styrelsen vid jämt antal avlagda röster så blir det 

ordförandens röst som avgör beslutet. 

… att om det mot förmodan saknas vald ordförande av föreningsstämman, så 

äger styrelsen rätt till att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda ordinarie 

ledamöterna för tid som styrelsen beslutar, ett arbetssätt som för övrigt redan 

prövats under verksamhetsåret 2016 på ett framgångsrikt sätt. 

 

Valberedningens fyra att-postulat ovan leder fram till att § 08 och § 12 måste 

justeras med hänsyn tagen till vad som sagts ovan. 

 

Presidiets/valberedningens förslag till ny textlydelse av paragraf 08 – styrelsen 

återfinns nedan med röd textmarkering. 

 

 § 08 Styrelsen 

 
 Kustmiljögruppens styrelse skall bestå utav minst tre (3) ordinarie ledamöter 

jämte minst två (2) ersättare. 

 Kustmiljögruppens ordinarie ledamöter jämte ersättare väljs för tiden mellan 

två årsmöten på föreningsstämman (1-se fotnot nedan), som hålls senast i 

november månad. 

 Ordföranden väljs på föreningsstämman för en period av två (2) år.   

I händelse av att valberedningen inte kan presentera en ordförande för 

föreningsstämman, vilket i sin tur medför, att det saknas en vald ordförande, 

så äger styrelsen rätt till, att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda 

ordinarie ledamöterna för tid som styrelsen beslutar. 

 Övriga ordinarie ledamöter väljs på föreningsstämman för en period av två 

(2) år. Minst två (2) ersättare väljs för en period av ett (1) år. 

 Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig på övriga minst två (2) 

ordinarie ledamöter. 

 Vid förfall inträder ersättare. 

 Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe för  

tiden fram t o m nästa föreningsstämma. 

 Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett presidium bestående av två (2) 

ledamöter. 

 

 

                                                           
1 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. 
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Presidiets/valberedningens förslag till ny kompletterande textlydelse av paragraf 

12 – Föreningsstämma återfinns nedan med röd textmarkering. 

 

 

 § 12 Föreningsstämma  

 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. 

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. Se även vad som stadgas under § 08 – Styrelsen punkt 3. 

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

       av två (2) år för det kommande verksamhetsåret. 

09.  Val av minst 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 godkänna av presidiet utarbetat förslag till ändringar (röd markering) 

av § 08 och § 12 i stadgarna, att gälla med omedelbar verkan efter det att 

föreningsstämman tagit beslut om detta lördagen den 29 oktober 2016. 

 

 Föreslagna förändringar av stadgarna måste föreningsstämman ta 

ställning till innan val av såväl ordinarie såväl som ersättare sker. 

 

 

 

 

                                                           
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. 



 

16 

 

 Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 Att föreslå föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av styrelsen utarbetat förslag till ändringar (röd markering) 

av § 08 och § 12 i stadgarna, att gälla med omedelbar verkan efter det att 

föreningsstämman tagit beslut om detta lördagen den 29 oktober 2016. 

 

 Föreslagna förändringar av stadgarna måste föreningsstämman ta 

ställning till innan val av såväl ordinarie såväl som ersättare sker. 

 

 

 Föreningsstämman beslutar att 

 

 

 

 

 

§ 16167 Effekterna av avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

                   kommunstyrelsen i Torsås kommun 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-04-25, § 16063 resp. 2016-08-29, § 16135. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16135 framkom följande. 

 

 Styrelsen beslutade 

 

 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. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren kan återigen konstatera, 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, trots att sekretariatet expedierat 

följande handlingar till Bygg- och miljönämnden per den 9 september 2016. 
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2016-09-09 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens 
sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”BoM-nämnden för kännedom – 
Protokollsutdrag från Kustmiljögruppens styrelsemöte 2016-08-29, § 16135 
och § 16136 jämte två bifogade filer… 
# § 16135, 2016-08-29 – Skriftligt avslag på Kustmiljögruppens ansökan om 
ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen i Torsås kommun. (PDF) 
# § 16136, 2016-08-29 – 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. (PDF) 

 

Denna totala tystnad, där ekot av tomhet är förödande destruktivt för den 

medborgardrivna vattenförvaltningen, föranleder att det är hög tid för styrelsen i 

Kustmiljögruppen att ta ställning till det generösa erbjudandet som kom via mail 

2016-06-30 och som finns i diariet med samma datum från Lena Ovesson, 

Spring Systems i Torsås tillika Kustmiljögruppens vänföretag.  

 

Detta mot bakgrund av att verksamhetsåret 2016 snabbt lider mot sitt slut och att 

nuvarande presidium lämnar Kustmiljögruppens styrelse som varit initiativ- 

tagare till att ”speeda upp” vattenåtgärderna inom kommunen för att så långt det 

är möjligt nå nivåerna för att förverkliga EU:s generationsmål. 

 

Erbjudandet från Lena Ovesson och hennes företag Spring Systems består i att 

bistå Kustmiljögruppen och därmed den medborgardrivna vattenförvaltningen 

med 30 000 kronor per år under tre år, som kan växlas upp mot EU-medel i 

varierande grad (50-90%) beroende på olika bidragsgrundande vattenåtgärder 

som skall och kan genomföras utmed Kustremsan i Torsås kommun.  

 

Beloppet är det samma som Kustmiljögruppen ansökte om både vad avser 

storlek och tidsutdräkt från Budgetberedningen i Torsås kommun. 

 

Presidet har 2016-10-04 träffat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och 

gått igenom ärendet om hur utbetalning och uppväxling kan gå till under åren 

2017-2019 samt om Vattenrådet/Torsås kommun är villigt att gå in som både 

projektägare och bank. 

 

Nedan görs ett sammandrag av vad samtalet med Pernilla Landin ledde fram till. 

 

 Det kan konstateras att Kustmiljögruppen f.n. inte har de ekonomiska 

muskler som krävs för att förskottera ekonomiska medel vad avser insatser 

för vattenförbättrande åtgärder över tid, innan utbetalningar sker från 

Länsstyrelsen i Kalmar län och/eller EU-medel. 

 

 Detta innebär konkret av vad som sagts ovan, att Kustmiljögruppen inte i 

nuläget kan gå in som projektägare, utan måste sammarbeta med andra 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/BoM-namnden-for-kannedom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16135-2016-08-29-Skriftligt-avslag-pa-KMGs-ansokan-om-ekonomiskt-stod.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16136-2016-08-29-Uppdatering-revidering-av-tecknat-samrad-avseende-vasslatter.pdf
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aktörer, förslagvis Vattenrådet, som onekligen är kopplat till och utgör en del 

av Torsås kommuns verksamhet, då Vattenrådet saknar eget organisations- 

nummer. 

 

 Nu infinner sig ett moment 22-tänkande, då det bevisligen var Torsås 

Kommun genom kommunstyrelsen som avslog Kustmiljögruppens äskande 

om ekonomiska medel för vattenförbättrande åtgärder. Samtidigt måste 

Kustmiljögruppen gå tillbaka till Torsås kommun genom Vattenrådet för att 

be om hjälp med förskottering av de vattenprojekt – i praktiken fungera som 

bank - som beviljats av organ och myndigheter innan slutlig reglering kan 

ske av dessa, vilket i de flesta fall löper över år. 

 

 Det finns i nuläget inte någon kunskap om i fall att Torsås kommun är villig 

till att ställa upp som projektägare och/eller bank, vilket kan tas upp som en 

principiell diskussion vid Vattenrådets sista möte med styrelsen torsdagen 

den 27 oktober 2016. 

 

 Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har enligt uppgift på delegation ett 

balanskonto som fungerar just som ett slags avräkningskonto mellan ut- och 

inbetalningar över tid för att finansiera vattenprojekt. 

 

 Kustmiljögruppens presidium måste därför träffa Lena Ovesson ganska 

omgående för att få bekräftat om erbjudandet står kvar vad avser ekonomiskt 

stöd till Kustmiljögruppen helt eller delvis enligt hennes mail 2016-06-30, 

som återfinns i diariet med samma datum samt vilka krav och eventuella 

reservationer som kan komma upp till ytan med beaktande av den infor- 

mation, som finns redovisad i punkterna ovan. 

 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att Kustmiljögruppens presidium måste träffa Lena Ovesson ganska 

omgående för att få bekräftat om erbjudandet står kvar vad avser ekonomiskt 

stöd till Kustmiljögruppen helt eller delvis enligt hennes mail 2016-06-30, 

som återfinns i diariet med samma datum samt vilka krav och eventuella 

reservationer som kan komma upp till ytan med beaktande av den infor- 

mation, som finns redovisad i punkterna ovan. 

 

 Att föreslå Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, att på nästa 

styrelsemöte med Vattenrådet under informationsärenden få klarhet i om 

Torsås kommun är villig att ställa upp som projektägare och fungera som 
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bank av Kustmiljögruppen initierade vattenprojekt utmed kuststräckan av 

Torsås kommun i samverkan med finansiell sponsor.  

 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

 

§ 16168 ”Hösträff 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2016-08-29, § 16142. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16142 framkom följande. 

 

 Styrelsen beslutade 

 

 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. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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



 

20 

2016-08-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Återkoppling på rubrik till Kustmiljögruppens Höstträff 2016”. 
 
2016-09-06 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning/Höstträff”. 
 
2016-09-06 
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning/Höstträff”. 
 
2016-09-20 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Ramplanering av Kustmiljögruppens 
Höstträff 2016”. 

2016-09-22 

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

med rubriken ”Ramplanering av Kustmiljögruppens Höstträff 2016”. 

 

Sedan styrelsens senaste sammanträde i ultimo augusti har diskussioner och 

tankar inom presidet samt samtal med Pernilla Landin mynnat ut i att tidigare 

tagna beslut i styrelsen till viss del ändrats och modifierats mot bakgrund av allt 

det positiva som nu sker inom Torsås centralort vad avser LOVA-projektet - 

MAGASINERA - FÖRDRÖJA - ETT HELHETSGREPP.  

Projektet har fokus på åtgärder i vatten och på land ut med Torsåsån genom 

centrala Torsås.  

Under de senaste åren så har styrelsen för Kustmiljögruppen försökt att 

presentera olika gemenskapsgenererande vattenträffar i samband med Vår- och 

Höstträffarna för medlemsföreningarnas kontaktpersoner som i år går av stapeln 

lördagen den 29 oktober där det ges möjlighet till att få ta del av en guidad tur 

av Pernilla Landin genom Torsås centralort. 

Mot bakgrund av denna förändring av tidigare tagna beslut… 

Föreslår presidiet styrelsen att besluta 

 Att föreningsstämman hålls lördagen den 29 oktober 2016 med början 

klockan 09.00 i foajén på nedre botten i det Nya kommunhuset, 

Kalmarvägen 4, i Torsås där det bjuds på morgonfika. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Aterkoppling-pa-rubrik-till-KMGs-Hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Valberedning-Hosttraff-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Valberedning-Hosttraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Ramplanering-av-KMGs-Hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Ramplanering-av-KMGs-Hosttraff-2016-1.pdf
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 Samtliga ledamöter i styrelsen träffas 08.30 den 29 oktober för att vidta 

erforderliga förberedelser. 

 

 Att det även i år blir en traditionell ”Höstträff 2016” med en guidad tur 

genom Torsås centralort på temat ”magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp” 

som avslutas med föreningsstämma 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 senast den 14 oktober 2016. 

 

 Att sekreteraren i övrigt får administrera kallelse och underlag med 

tillhörande material och information till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner som skall vara färdigt senast den 24 oktober 2016 och som 

återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-kustmiljogruppens-hosttraff-2016-lordagen-

den-29-oktober-pa-temat-magasinering-och-fordrojning-en-guidad-tur-genom-torsas-

samhalle/  

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ 16169 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust”  

 

Se även § 16180 – Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt i detta 

protokoll. 

 

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

 

2016-09-14 

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

med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust”. 

 

2016-09-29 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson och Gunnar 

Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening samt Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust 

och lite till som berör vattenåtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-kustmiljogruppens-hosttraff-2016-lordagen-den-29-oktober-pa-temat-magasinering-och-fordrojning-en-guidad-tur-genom-torsas-samhalle/
http://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-kustmiljogruppens-hosttraff-2016-lordagen-den-29-oktober-pa-temat-magasinering-och-fordrojning-en-guidad-tur-genom-torsas-samhalle/
http://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-kustmiljogruppens-hosttraff-2016-lordagen-den-29-oktober-pa-temat-magasinering-och-fordrojning-en-guidad-tur-genom-torsas-samhalle/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Projekt-Vik-for-vik-mot-ett-friskare-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Projekt-vik-for-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust-och-lite-till-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för vidarebefordrad inkommen handling från Carina 

Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, som finns i diariet  

2016-09-14. 

”Hav har beviljat pengar till ett spännande projekt med rubriken ”Vik för vik – 

mot en friskare Östersjökust” och som i korthet redovisas nedan i punktform. 

 Länsstyrelsen i Södermanland samordnar projektet och alla kustlän från 

Blekinge i söder till Stockholm i norr deltar. 

 Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring 

åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank för 

kustvattenåtgärder. Syftet är även att vi gemensamt ska gå vidare och 

genomföra åtgärder i några utvalda vikar. 

 I första skedet finns det pengar fram till 2018. 

 Åtgärder kan handla om allt från att minska belastningen till en vik, ta bort 

näringsrika sediment eller binda fosfor, göra åtgärder för rovfisken, skydda 

mot exploatering, restaurera vegetationen etc. 

 I första skedet steget är målsättningen att välja ut ett antal vikar och ta fram 

detaljerade åtgärdsplaner för dessa. 

 Inom projektet finns det viss tillgång till lönemedel och ganska mycket 

pengar är avsatta för exempelvis provtagning och kartläggning av de 

utvalda vikarna. 

 

En förutsättning för att projektet ska lyckas är samverkan med er i 

kustkommunerna. Vi vill därför gärna ha förslag på vikar/områden som ni 

tycker bör ingå i projektet. Ge gärna en kort beskrivning av problemen i 

respektive vik och eventuella möjliga åtgärder. Om det finns intresse kan vi 

också diskutera överföring av lönemedel till dem som vill jobba vidare och delta 

i arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för respektive vik. 

Förhoppningsvis är att vi kan gå vidare med åtminstone två vikar i länet. 

Projektet kommer att ha ett start-upp möte i Linköping den 21 september så 

skicka gärna förslag på två intressanta vikar senast den 19 september.  

(slut citat) 

Av redovisningen ovan som grund har Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med stöd från Kustmiljögruppens presidium föreslagit tre projekt inom Torsås 

kommun som uppfyller kriterierna och riktlinjerna för projektet ”Vik för vik – 

mot en friskare Östersjökust” nämligen… 
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Kärrabo Kustvårdsförening 

Igenväxning, läckage från närliggande jordbruksmark, enskilda avlopp. 

Åtgärder bör komma till i enlighet med den förstudie av 12 delprojekt som 

Kustmiljögruppens presidium genomfört under 2014/2015 på uppdrag av 

Kustvårdsföreningen och som är klickbar på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-

vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-

varen-2015/  

Skeppevik/Björkenäs 

Näringsläckage, närliggande åkermark mm. Badvik längst in i viken. 

Igenväxning av sydvästra viken.  

Åtgärder genom borttagande av sediment i vattnet samt på land. 

Här har Kustmiljögruppen under sekreterarens tid i styrelsen sedan juli 2011 inte 

veterligen genomfört några försstudier eller varit inkopplad på några direkta 

förslag. 

Södra Kärr 

Näringsläckage från Grisbäcken, mycket vass och sediment som har samlats 

innanför Nötholmen. Genomströmningsproblematik. 

Helt klart mycket intressant, då det kan ses som ett utvidgat Grisbäcksprojekt – 

steg 2 till nu beviljat LOVA-projekt fram till mars 2018. I augusti 2012 

inlämnades en komplett och fullödig ansökan om dels en muddring av den 

grunda och delvis instängda viken mellan Nötholmen och fastlandet, dels 

kopplat till ett genom- strömningsprojekt genom tillskapandet av en ny bro, som 

skulle återskapa det breda sund – Kosundet – som en gång fanns mellan 

Nötholmen och fastlandet på 1940-talet. 

Hela ansökan finns att läsa på Kustmiljögruppens hemsida på den klickbara 

länken http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr- 

2012-2019/ med Torsås Kustmiljögrupp som projektägare. 

I detta sammanhang bör det redan här och nu för tydlighetens skull påpekas, att 

Södra Kärr Samfällighetsförening inte kan vara projektägare, då den 

lantmäteriförrättning som genomförts under 2015/2016 inte medger att 

samfällighetsföreningen är projektägare till några vatten- och miljöprojekt. Det 

blir ett moment 22, då samfällighetsföreningen är medlem i Torsås 

Kustmiljögrupp, men inte har legal rätt att genomföra miljöprojekt inom 

samfällighetsföreningens ram. 

 

Presidet har 2016-10-04 träffat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr-%0b2012-2019/
http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr-%0b2012-2019/
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gått igenom ärendet och diskuterat om, hur och på vilket sätt som Vik till vik-

projektet skulle kunna genomföras utmed kuststräckan i Torsås kommun. 

 

Nedan görs ett sammandrag av vad samtalet med Pernilla Landin ledde fram till. 

 

 Det framkommer, att Pernilla Landin, inte varit i kontakt med de tre 

medlemsföreningarna Kärrabo Kustvårdsförening, Skeppevik/Björkenäs 

Stugförening och Södra Kärr Samfällighetsförening innan svar om 

deltagande i ”Vik för vik projektet” skickades in till Länsstyrelsen. 

 

 Att det självklart är möjligt att stiga av ”Vik för vik-projektet” för de 

anmälda medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen”. 

 

 För deltagande i ”Vik för vik-projektet” krävs det dock engagemang 

och intresse för att genomföra de vattenåtgärderåtgärder som finns nu 

i pipeline för respektive medlemsförening, vilket bland annat kan ta 

sig uttryck i att besätta en ersättarplats i Kustmiljögruppens styrelse 

som fr.o.m. årsskiftet uppgår till minst två stycken, utan begränsning 

uppåt i antal. 

 

 Den återkoppling som skett från Carina Pålsson, Vattenenheten vid 

Länsstyrelsen i Kalmar län är begränsad till, att de mottagit överlämnade 

handlingar från Torsås Kustmiljögrupp via Pernilla Landin, Torsås 

kommun. 

 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att mot bakgrund av att det redan finns en färdig och komplett ansökan 

från Södra Kärr Samfällighetsförening, som kan reaktiveras i ”Vik till vik-

projektet”, så kräver det att annan part än samfällighetsföreningen måste 

vara projektägare – förslagsvis Vattenrådet genom Torsås kommun eller 

Torsås Kustmiljögrupp. Torsås Kustmiljögrupp har erbjudit samfällighets- 

föreningen en ersättande plats i styrelsen för verksamhetsåren 2017-2018 

för att bevaka samfällighetsföreningens intressen i projektet. 

 

 Att det mot bakgrund av att det redan finns en färdig och i huvudsak 

komplett förstudie från Kärrabo Kustvårdsförening, som även har rätten till 

att vara projektägare har Torsås Kustmiljögrupp erbjudit kustvårds- 

föreningen en ersättande plats i styrelsen för verksamhetsåren 2017-2018, 

vilket framkommer i mail 2016-09-29, som finns i diariet med samma 
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datum, allt för att bevaka kustvårdsföreningens intressen i projektet. 

 

 Att det mot bakgrund av att det finns inom projektet en viss tillgång till 

lönemedel och ganska mycket pengar är avsatta för exempelvis 

provtagning och kartläggning av de utvalda vikarna, borde det finnas 

förhållandevis goda möjligheter för de utvalda medlemsföreningarna, att nu 

spänna musklerna och se möjligheterna och inte svårigheterna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

 

 

Informationsärenden §§ 16170 – 16182 

 

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.  

 

 

§ 16170 Vattenrådet 

 

2016-10-10 

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

rubriken "Styrelsemöte torsdagen den 27 oktober". 

 

 

§ 16171 Ölands Vattenråd 2016 

Inga inkomna handlingar. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Styrelsemote-torsdagen-den-27-oktober.pdf
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§ 16172 Kalmarsundskommissionen 

2016-09-06 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environmental med rubriken ”Intressant workshop, Sotenäs”. 

2016-09-08 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environmental med rubriken ”Framskjutet möte 28 september + 

info-brev”. 

 

 

§ 16173 Torsås kommun 

 Inga inkomna handlingar. 

 

 

 

§ 16174 Länsstyrelsen i Kalmar län 

 2016-09-29 

                 Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus 

                Landsbygd 2016-7”. 

 

 

 

§ 16175 HaV – Havs- och vattenmyndigheten 

2016-09-30 

Inkommer mail (PDF) från Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Ny 

HaV-rapport: Kalkade våtmarker kan återhämta sig och återfå naturlig 

växtlighet”. 

 

 

§ 16176 WebbochForm.se 

2016-09-20 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist med rubriken ”Borttagande 

av aktiviteter på Kustmiljögruppens hemsida”. 

2016-09-28 

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

personligt reflekterande natur med rubriken ”Uppföljning av gårdagens 

möte”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Intressant-workshop-Sotenas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Framskjutet-möte-28-september-info-brev.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Fokus-Landsbygd-2016-7.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ny-HaV-rapport-Kalkade-vatmarker-kan-aterhamta-sig-och-aterfa-naturlig-vaxtlighet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Borttagande-av-aktiviteter-pa-KMGs-hemsida.pdf
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2016-09-29 

Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) av personlig karaktär till Johan 

Blomqvist, WebbochForm.se med rubriken ”Uppföljning av gårdagens 

möte”. 

 

2016-10-01 

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

”Faktura från WebbochForm.se, 2016-10-01.  

 

2016-10-04 

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

"Lagt in bilder från "Vårträffen 2016",  vilka kan ses på Kustmiljögruppens 

hemsida i bildgalleriet på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/ 

2016-10-07 

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

"Tolv bilder från Skogens vatten", vilka kan ses på Kustmiljögruppens 

hemsida i bildgalleriet på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/ 

2016-10-09 
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med 
rubriken "Bilder Djursvik". 
 

 

 

§ 16177 Uppdaterad informationsbroschyr nr 5, hösten 2016 till följd av två 

                     nya medlemsföreningar 

2016-09-12 

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

med rubriken ”Foldern till Skogens vatten”. 

2016-09-12 

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

rubriken ”Uppdatering av info-broschyr – utgåva 4, våren 2016 till utgåva 5, 

hösten 2016”. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Faktura-fran-WebbochForm.se-20161001.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Lagt-in-bilder-fran-Vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Tolv-bilder-fran-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Re-VB-Bilder-Djursvik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Folder-till-skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Uppdatering-av-infobroschyr-till-utgava-5-hosten-2016.pdf
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§ 16178 Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” 

2016-09-09 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med rubriken 

”Kustmiljögruppens höstlotteri – lottlista nr 13” jämte två bifogade filer… 

# § 16128, 2016-08-29 – Höstlotteri som initieras i samband med 

vattenkonferensen ”Skogens vatten”. (PDF) 

# Lottlista nr 13. (PDF) 

2016-09-09 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Robert Briland, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med rubriken 

”Kustmiljögruppens höstlotteri – lottlista nr 15” jämte två bifogade filer… 

# § 16128, 2016-08-29 – Höstlotteri som initieras i samband med 

vattenkonferensen ”Skogens vatten”. (PDF) 

# Lottlista nr 15. (PDF) 

2016-09-09 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) till Ove Lindh, ersättande ledamot 

av Kustmiljögruppens styrelse samt föreningens revisorer med rubriken 

”Kustmiljögruppens höstlotteri – lottlista nr 17” jämte två bifogade filer… 

# § 16128, 2016-08-29 – Höstlotteri som initieras i samband med 

vattenkonferensen ”Skogens vatten”. (PDF) 

# Lottlista nr 17. (PDF)  

2016-09-29 

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

ordförande med rubriken ”Höstlotteriet”. 

I samråd med Kustmiljögruppens kontrollant Jan Hellman har det beslutats att 

tidigarelägga dragningen av Höstlotteriet från lördagen den 29 oktober 2016 till 

lördagen den 22 oktober 2016. 

Inlämnandet av samtliga lottlistor med nummer 13, 15 och 17 skall ske som 

tidigare beslutats om senast fredagen den 14 oktober till sekretariatet. 

 

 

 

§ 16179 Greppa Näringen 

2016-09-23 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Fosfordamm 

minskar näringsläckaget till Svartån”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KMGs-hostlotteri-Lottlista-nr-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16128-2016-08-29-Hostlotteri-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Lottlista-nr-13-Magnus-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KMGs-hostlotteri-lottlista-nr-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16128-2016-08-29-Hostlotteri-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Lottlista-nr-15-Robert-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KMGs-hostlotteri-lottlista-nr-17.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16128-2016-08-29-Hostlotteri-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Lottlista-nr-17-Ove-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Hostlotteriet-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Fosfordamm-minskar-naringslackaget-till-Svartan.pdf
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2016-09-30 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Det går att 

minska kvävegödslingen”. 

2016-10-10 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken "Nytt beslut om 

vattenåtgärder". 

 

 

 

§ 16180 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet meddelar muntligen presidiet, att 

Christian Lindström, park- och gatuchef i Torsås kommun till följd av stor 

arbetsbelastning f.n. inte kan genomföra tidigare utfästelse vad avser 

kulvertering och genomströmningsprojekt, nedan beskrivet som delprojekt 01-

Badudden/Bergkvara inom medlemsföreningen Kärrabo Kustvårdsförening 

 Delprojekt 01 – Badudden, Bergkvara 

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. 
(PDF) 

Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John 
Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin. 
 

Se även § 16169 - Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” i detta 

protokoll. 

 

 
2016-09-14 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust”. 
 
2016-09-29 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson och Gunnar 
Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening samt Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust 
och lite till som berör vattenåtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. 
 
 
 
 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Det-gar-att-minska-kvavegodslingen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nytt-beslut-om-vattenvardsatgarder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Delprojekt-01-Badudden-Bergkvara5.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Delprojekt-01-Bilder-Badudden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Projekt-Vik-for-vik-mot-ett-friskare-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Projekt-vik-for-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust-och-lite-till-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
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§ 16181 Vatten- och miljökonferens ”Skogens vatten – allas vårt vatten” 

2016-09-10 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med rubriken ”Möte torsdag”. 

2016-09-13 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Medverkan under torsdagen den 15 september 2016”. 
 
 
2016-09-15 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Vi saknar din anmälan till Vattenkonferens 2016 i Torsås 
kommun – Skogens vatten”. 

2016-09-15 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Skogens vatten – anmälningar”. 

2016-09-19 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”TACK för hjälpen under fredagens SKOGENS VATTEN”. 

2016-09-20 
Presidiet för Kustmiljögruppens TACK via mail (PDF) till de personer som 
både före, under och efter lagt ner ett förtjänstfullt arbete för att 
Vattenkonferens 2016 á la grand – ”Skogens vatten” blev så framgångsrik 
och lyckad i alla sina delar. 

2016-09-20 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Tack för ert deltagande i Skogens vatten”. 

På denna länk kommer ni finna en sammanfattning av dagen. skogens vatten 

 

 

 

§ 16182 Nyhetsbrev nr 4 – Hösten 2016 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel har för avsikt att efter ”Höstträffen 

2016” den 29 oktober publicera till Kustmiljögruppens ca 160 prenumeranter 

Nyhetsbrev nr 4 - d.v.s. det näst sista för verksamhetsåret 2016 och där bland 

annat ge en resumé över det år som snart lider mot sitt slut och inte minst 

presentera den nya styrelsen inför 2017. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-SV-Mote-torsdag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Medverkan-under-torsdagen-den-15-september-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Skogens-vatten-anmalan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skogens-vatten-anmalningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/TACK-for-hjalpen-under-fredagens-SKOGENS-VATTEN.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/TACK-till-personer-som-arrangerat-skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Tack-for-ert-deltagande-i-Skogens-vatten.pdf
http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2620
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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/  

 

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 16183-16185  

§ 16183 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-08-29 – 2016-10-10 . 

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.  

 

2016-08-30 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter såväl 
ordinarie såväl som ersättare och föreningens revisorer samt till Pernilla 
Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil… 
# Styrelseprotokoll 2016-08-29. (PDF) 

2016-09-02 
Inkommer mail (PDF) från Novasol – semesterhus och Stugor med rubriken 
”Hjälp oss att städa och skydda våra hav”. 

2016-09-05 
Inkommer tackmail (PDF) från Kennert Täck, f.d. ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse intill den 31 december 2015. 

2016-09-09 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens 
sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”BoM-nämnden för kännedom – 
Protokollsutdrag från Kustmiljögruppens styrelsemöte 2016-08-29, § 16135 
och § 16136 jämte två bifogade filer… 
# § 16135, 2016-08-29 – Skriftligt avslag på Kustmiljögruppens ansökan om 
ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen i Torsås kommun. (PDF) 
# § 16136, 2016-08-29 – 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. (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/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-08-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Styrelseprotokoll-2016-08-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Novasol-Semesterhus-och-stugor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Blomma.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/BoM-namnden-for-kannedom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16135-2016-08-29-Skriftligt-avslag-pa-KMGs-ansokan-om-ekonomiskt-stod.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16136-2016-08-29-Uppdatering-revidering-av-tecknat-samrad-avseende-vasslatter.pdf
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2016-09-09 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens 
sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”Välkommen till Torsås 
Kustmiljögrupp”, jämte en bifogad fil… 
# § 16138, 2016-08-29 – Reaktiverat medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp 
avseende Djursviks Stugförening fr.o.m. 2016-07-01. (PDF) 

2016-09-09 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens 
sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”Välkommen till Torsås 
Kustmiljögrupp”, jämte en bifogad fil… 
# § 16139, 2016-08-29 – Bekräftelse på nytt medlemskap i Torsås 
Kustmiljögrupp avseende Påbonäs Stugförening fr.o.m. 2016-07-01. (PDF) 

2016-09-09 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens 
sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”Kulturarvsseminarium 2016-10-04 
i Oskarshamn” jämte en bifogad fil… 
# § 16141, 2016-08-29, Kulturarvsseminarium 2016-10-04 i 
Oskarshamn. (PDF) 

2016-09-19 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Bo Johnér, Torsås med rubriken 
”2 skrifter om vatten” jämte två bifogade filer… 
# Vatten en prioriterad fråga! (PDF) 
# VATTNET – Kristianstad! (PDF) 

2016-09-25 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pia Prestel t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Telefonnummer”. 

2016-09-25 
Inkommer mail (PDF) från Gunilla Hagström, Djursviks Samhällsförening 
med rubriken ”Kustmiljö” jämte två bifogade bilder dels med utsikt mot 
Kalmarsund från Djursviks hamn dels bild på algblomning i Djursviks hamn. 

 
 
 
 

 

 
2016-10-04 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) komplett KALLELSE med presidiets 
förslag till dagordning och ärendeberedning till Kustmiljögruppens 
styrelsemöte den 10 oktober 2016 till styrelsens såväl ordinarie såväl som 
ersättare samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet för kännedom jämte en bilfogad fil... 
# KALLELSE med presidiets förslag till dagordning och ärendeberedning. 
(PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Valkommen-till-Torsas-Kustmiljogrupp-Djursviks-Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16138-2016-08-29-Reaktiverat-medlemsskap-for-Djursviks-Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Valkommen-till-Torsas-Kustmiljogrupp-Pabonas-Stugforening-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16139-2016-08-29-Ny-medlemsforrening-i-Pabonas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kulturarvsseminarium-2016-10-04-i-Oskarshamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16141-2016-08-29-Kulturarvsseminarium-2016-10-04-i-Oskarshamn.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/2-skrifter-om-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vatten-en-prioriterad-fraga-av-Bo-Joner-2016-09-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VATTNETKristianstad-av-Bo-Johner-2016-09-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Telefonnummer-till-Kerstin-Hansson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kustmiljo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Komplett-kallelse-till-styrelsemote-2016-10-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-2016-10-10-utgava-2.pdf
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2016-10-05 
Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättare i Kustmiljögruppens 
styrelse med rubriken "Komplett KALLELSE med presidiets förslag till 
dagordning och ärendeberedning till Kustmiljögruppens styrelsemöte den 10 
oktober 2016". 
 

 

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/   

 

 

§ 16184 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 28 november 2016 med början 

18.00 hos Ove Lindh i dennes bostad Båtmansgatan 6, 385 40 Bergkvara. 

 

 

§ 16185 Mötets avslutande 

Ordföranden avslutar dagens överläggning med att tacka Karl-Gustaf (Kåge) 

Eklund för en 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”. 

 

 

 

Bergkvara den 10 oktober 2016 

 

 

Pia Prestel                                                                      Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

T.f. ordförande                                         Sekreterare  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Kallelse-till-KMGs-styrelsemote-2016-10-10.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/

