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   styrelsesammanträde. 
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Magnus Rosenborg, nyvald ersättare fr.o.m. 2016-01-01 

Ove Lindh, nyvald ersättare fr.o.m. 2016-01-01 

 Anmält förhinder att delta 

Markus Törnberg, nyvald ledamot fr.o.m. 2016-01-01 

 

 

 

§ 15236 Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara 

Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15202. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15202 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för vad som tidigare beslutats om enligt § 14021, daterad 

                  2014-01-22, vilket i korthet innebär: 

 

 Rune Fransén har i egenskap av ordförande för Kustmiljögruppen representerat 

  föreningen och varit en aktiv medaktör för att genomföra och förverkliga VB: s 

  mål och ambitioner. 

 



 Styrelsen för Kustmiljögruppen anser att det nödvändigtvis inte behöver med 

  automatik vara en koppling mellan ordförandeskapet i Kustmiljögruppen och 

  den person som representerar föreningen. 

 

 Styrelsen anser dock att det är av allra största värde, att den tillträdande 

  ordföranden John Bräutigam får möjlighet att närvara vid och ersätta Rune 

  Fransén vid de sammankomster och möten som VB kallar till. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Till ordinarie representant för Kustmiljögruppen utse Rune Fransén. 

 

 Till Rune Franséns ersättare utse John Bräutigam, nuvarande ordförande för 

Kustmiljögruppen. 

 

 Ge sekretariatet i uppdrag, att till Frida Portin, Vision Bergkvara översända 

beslutsparagrafen. 

 

 

Ordföranden John Bräutigam har i en skrivelse daterad den 6 april 2014 anfört 

Kustmiljögruppens tankar om medlemskap för Torsås Kustmiljögrupp i Vision 

Bergkvara, vilken återfinns nedan. 

 

Frågan om medlemskap för Torsås Kustmiljögrupp i Vision Bergkvara 

Frågan om medlemskap i Vision Bergkvara har tidigare rests och behandlats av Torsås 

Kustmiljögrupps styrelse under 2013 och 2014.  

Torsås Kustmiljögrupp är enligt sina stadgar (paragraferna 02 – föreningens ändamål 

och 03 – föreningens uppgifter) en samordningsorganisation för de ideella medlems- 

och kustmiljöföreningarna i Torsås kommun. Att ansöka om medlemskap i Vision 

Bergkvara vore därför ett agerande emot vad som framgår av stadgarna. Vision 

Bergkvara är däremot å andra sidan välkommen att ansöka om medlemskap i Torsås 

Kustmiljögrupp, en ansökan som omgående skulle beviljas. 

Eftersom Kustmiljögruppen inte var representerad vid stormötet den 5 mars 2014 

kunde vi inte framföra grunden till att vi inte kan ingå som medlem i den ideella 

föreningen Vision Bergkvara.  

Torsås Kustmiljögrupps styrelse vill emellertid fortlöpande följa Vision Bergkvaras 

angelägna arbete och har därför tidigare framfört önskemål om att erhålla 

observatörsstatus i relevanta fora. Styrelsen har vidare beslutat att, om sådan status 

kan erhållas, utse Rune Fransén till ordinarie representant för Kustmiljögruppen och 

som hans ersättare undertecknad John Bräutigam, ordförande i Kustmiljögruppen. 



Jag vill med detta förklara vårt ställningstagande och hoppas på en god samverkan 

mellan respektive föreningar. 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

Sekreteraren erinrar ledamöterna om, att någon återkoppling inte skett från 

Vision Bergkvaras sida vad avser önskemålet från Kustmiljögruppen, om att få 

erhålla observationsstatus, dock utan direkt medlemskap i den ekonomiska 

föreningen. 

Sekreteraren vänder sig till Ove Lindh, ny ersättande ledamot i 

Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. årsskiftet 2015/2016 och ber honom som 

brobyggare och representant för Kustmiljögruppen, att ta upp frågan med Vision 

Bergkvaras styrelse, om att erhålla observationsstatus. 

Ordföranden anser det angeläget för samarbetet kring miljö- och fiskefrågorna i 

och kring Bergkvara, att frågan reses igen. Mot bakgrund av att VB är en 

underförening till Bergkvara Samhällsförening enligt Ove Lindh och 

medlemsförening till Kustmiljögruppen bör det även ges klartecken från 

samhällsföreningen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ove Lindh skall intill styrelsens sammanträde den 10 december 2015 

undersöka möjligheterna till att Kustmiljögruppen kan uppnå och inneha 

rollen som observatör i VB och genom sin observatörsstatus bli kallad till 

möten och erhålla informationsmaterial om VB:s verksamhet.  

  

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ove Lindh redogör för de kontakter han haft med Bergkvara Samhällsförening 

och Vision Bergkvara (VB). 

Av samtalen med Frida Portin framgår, att det inte finns något principiellt som 

talar emot att Kustmiljögruppen skulle kunna erhålla observatörsstatus i VB, 

men även å andra sidan, att VB skulle kunna utgöra en aktiv medlemsförening i 

Kustmiljögruppen. Frågan kommer att tas upp och behandlas vid VB:s årsmöte i 

mars 2016 och bör därför föregås av kontakter mellan Kustmiljögruppens 

presidium och representanter för VB. 

Ove L betonar det förhållandet, att Vision Bergkvara (VB) är en egen förening, 

en egen juridisk person genom att VB är och utgör en ekonomisk förening skild 

från Bergkvara Samhällsförening. 



 

Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppens presidium i god tid före VB:s årsmöte i mars etablerar de 

erforderliga kontakter som krävs för att båda parter skall komma fram till ett 

gynnsamt och konstruktivt samarbetsresultat. 

 Vid dessa kontakter bör/skall Ove Lindh vara närvarande. 

 

 

 


