
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 10 december 2015, efter konstituerande 

   styrelsesammanträde. 

Plats:  Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande – Deltar inte i beslut i § 15245 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot – Deltar inte i beslut i § 15245  

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

 Övriga deltagare 

Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

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 

 

 

§ 15237 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-03-19, § 15083 resp. 2015-05-21, § 15134 resp.  

2015-09-17, § 15165 samt 2015-10-29, § 150203. 

 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, 15203 framkom följande. 

Inför dagens överläggning 2015-10-29 har sekreteraren varit telefonledes i 

kontakt med Pernilla Landin och kan glädjande meddela att de närvarande i 

Pernilla L nätverk tyckte att idén var bra med fokus lagt på Vattenråden och 

Kustmiljögruppen med sina ideella krafter och bör därför inte sammanblandas 



med Kalmar kommuns och Kalmarsundskommissionens Vattensamling under 

sommaren 2016. 

 

Lena Peribert framhåller vikten av att Lena Ek, som portalfigur för konferensen 

omgående kontaktas så att datum och tid kan bestämmas. Övrig person som 

omnämns under överläggningen av Lena Peribert är Mats Blomberg, Södra. 

 

Kalmarsundskommissionen har enligt Pernilla L lovat att ekonomiskt stödja 

Kustmiljögruppens initiativ. 

 

Med hänvisning till beslutsparagraf 15199 i detta protokoll, där bland annat 

arbetsfördelningen inom styrelsen berörs, bör styrelsen ta ställning till vilka som 

skall bära det yttersta ansvaret inom Kustmiljögruppen för genomförandet av en 

ev. konferens. 

 

Utifrån en samlad bedömning av presidiet torde det vara Lena Peribert och 

Robert Briland som har de bästa förutsättningarna att representera 

Kustmiljögruppen och ingå i den arbetsgruppen som har ansvaret för 

Vattenkonferensens genomförande, som förmodligen kommer att se dagens ljus 

under den senare delen av 2015 eller i början av 2016. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lena Peribert omgående kontaktar Lena Ek för att bestämma datum och tid. 

 

 Sekreteraren meddelar övriga aktörer, när datum och tid är klubbade. 

 

 Lena Peribert och Robert Briland kommer att representera Kustmiljögruppen 

och ingå in den arbetsgrupp som har ansvaret för vattenkonferensens 

genomförande. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

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

den arbetsgrupp som skall planera och organisera Vattenkonferens 2016 och 

som finns i diariet med samma datum. 

2015-11-28 

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

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

sekreterare i vattenrådet, Susanna Minnhagen, projektledare kustmiljö, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokollsutdrag-§-15203-2015-10-29-Skogens-vatten.pdf


Kalmar kommun, Anna Thore, Kalmarsundskommissionen, Eva Steiner, 

biolog Karlskrona kommun, Anna Carnelius, Samhällsbyggnadskontoret, 

Kalmar kommun och Renate Foks, projektledare vattenråd, Kalmar 

kommun jämte en bifogad fil… 

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

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

arbetsgrupp som skall planera och organisera Vattenkonferens 2016 i Torsås. 

Pernilla Landin, pernilla.landin@torsas.se 

Susanna Minnhagen, susanna.minnhagen@kalmar.se  

Anna Thore, anna.thore@wspgroup.se;  

Eva Steiner, eva.steiner@karlskrona.se  

Anna Carnelius, anna.carnelius@kalmar.se  

Renate Foks renate.foks@kalmar.se  

 

Sekreteraren redogör vidare för sin syn och uppfattning om, att 

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

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

vilket följande uppräknade artiklar nedan kan ge stöd för…  

 

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

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

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

Paris, DN 2015-11-29 (PDF) 

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

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

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

… och som återfinns på Kustmiljögruppens hemsida i dokumentarkivet under 

rubriken tidningsartiklar. 

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

r-2015/  

Under november månad har såväl regionala som nationella debattörer och 

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

klimatfrågan på följande klickbara länkar… 

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

Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet. 

Två intressanta artiklar av professorn i miljövetenskap Johan Rockström. 

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

Flyktingkrisen och klimatfrågan hänger ihop, Östran 2015-11-11 (JPG) 
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Renate Foks har kommenterat sekretariatets expediering av styrelseprotokoll 

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

2015-12-02 

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

vattensamling med rubriken ”Vattenkonferens hösten 2016 ”Skogens 

vatten”. 

 

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

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

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

När arbetsgruppen träffas och diskuterar upplägget för Vattenkonferens 2016 på 

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

Blomberg, Södra och Lennart Henriksson, författare et al till Skogens vatten, 

men även kommersiella aktörer såsom Läckeby Water. 

 

Styrelsen beslutar att 

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

september 2016. 

 Lena Peribert och Robert Briland är Kustmiljögruppens kontaktpersoner i 

arbetsgruppen för ”Vattenkonferens 2016” genomförande. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Vattenkonferens-hosten-2016-Skogens-vatten-2015-12-02.pdf

