
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

 

Tid:  Måndagen den 22 februari 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Robert Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot 

Magnus Rosenborg, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

                  Anmält förhinder att delta 

Marcus Törnberg 

Ove Lindh 

 

 

§ 16035         Valberedning 2016 

                      (Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2016-01-25, § 16004.) 

 Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 januari 2016, § 16004… 

… Att valberedningens inre arbete sker av presidiet med förslag på samt 

förstärkning med Magnus Rosenborg och att detta ärende skall finnas med på 

dagordningen till samtliga styrelsemöten under 2016 med rubriken 

”Valberedning”. 

Vi styrelseledamöter som var med ”den svarta fredagen den 12 juni 2015”, då 

John Bräutigam gav besked om, att han inte hade för avsikt att fortsätta som 

ordförande för Kustmiljögruppen efter årsskiftet 2015/2016, vet vilka svallvågor 

som detta besked vållade. 

Sekreteraren vill därför redan nu på Pia Prestels, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen, uppdrag och inte minst våra medlemsföreningars uppdrag få 

en uppfattning om… 



-  … vilka ledamöter som redan nu med säkerhet vet att de kliver av vid 

årsskiftet 2016/2017, 

- … vilka ledamöter som kan tänkas sitta kvar ytterligare ett alternativt två 

verksamhetsår framåt. 

Ledamöter i tur att avgå vid årsskiftet 2016/2017 är… 

- Pia Prestel, t.f. ordförande.  

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare. 

- Lena Peribert, kassör. 

- Marcus Törnberg, ledamot – avgår redan under innevarande år. 

- Magnus Rosenborg, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016. 

- Ove Lindh, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016. 

 

Ledamot vald på två år… 

- Robert Briland, ledamot vald på två år 2016 och 2017. 

 

Innan ordet överlämnas till styrelses ledamöter tillkännager sekreteraren att det 

inkommit mail 2016-02-14 från Marcus Törnberg, där han meddelar att lämnar 

Kustmiljögruppen styrelse fr.o.m. februari månads utgång. 

2016-02-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Marcus Törnberg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse”. 

Oavsett hur tråkig, besvärlig och uppgiven situationen tycks se ut och vara, så är 

verkligheten den som den är.  

 

Erfarenheterna av 2015 års rekryteringsprocess av ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse var i det längsta osäkert och lyckades först under 

sittande föreningsstämma. 

Varje ledamot redogör nedan för sin inställning och framtid inom 

  Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 Ledamöter i tur att avgå vid årsskiftet 2016/2017 är… 

- Pia Prestel, t.f. ordförande,  

avvaktar med besked intill Kustmiljögruppens årsmöte 2016-05-28.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ledamot-i-Kustmiljogruppens-styrelse.pdf


- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare, 

avvaktar med besked intill Kustmiljögruppens årsmöte 2016-05-28. 

- Lena Peribert, kassör, 

lämnar Kustmiljögruppens styrelse vid årsskiftet 2016/2017. 

- Magnus Rosenborg, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016, 

ordinarie ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 

2017-12-31. 

- Ove Lindh, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016,  

frånvarande vid dagens överläggning, styrelsen inväntar svar. 

Ledamot vald på två år… 

- Robert Briland, ledamot vald på två år 2016 och 2017, 

ett förhållande som fortfarande är aktuellt och gäller. 

 

Utifrån ovan lämnade besked av styrelsens ledamöter är det uppenbart att 

valberedningen, som består utav presidiet och förstärkt med Magnus Rosenborg 

enligt beslut i styrelsen 2016-01-25, § 16004, måste börja ett proaktivt arbete för 

att rekrytera potentiella kandidater till de poster inom styrelsen som troligen blir 

lediga fr.o.m. årsskiftet 2016/2017. 

Namn och organisationer som omnämns under överläggningen är … 

- Ola Sennefjord, Påbonäs, Ljungbyholm (fiskeintresserad). 

- Mikael Nilsson, Påbonäs, Söderåkra, f.d. miljöinspektör Torsås kommun. 

- Sofia Persson, Påbonäs Söderåkra. 

- Andreas Olsson, ordf. Torsåsbygdens Sportfiskeklubb. 

- Garpens Vänner. 

- Vision Bergkvara (VB) 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att entlediga Marcus Törnberg från uppdraget att tjänstgöra som ordinarie 

ledamot i styrelsen fr.o.m. den 1 mars 2016. 

 Att Magnus Rosenborg går upp som ordinarie ledamot i styrelsen fr.o.m. den 

1 mars 2016 och ersätter Marcus Törnberg. 



 Att presidiet förstärkt med Magnus Rosenborg får i uppdrag, att kontakta 

nämnda personer och organisationer på föregående sida samt ta fram en 

sökprofil på kandidater. 

 Att valberedningen skall presentera resultatet av sitt arbete vid sammanträdet 

med styrelsen måndagen den 25 april 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 


