
 
 

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 

 

 

§ 16038 Lotteriverksamhet våren 2016 

 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) 

 

 Under inkomster återfinns rubriken ”lotterier” till ett belopp av 3 000 kronor 

                      per år. Detta belopp på 3 000 kronor kan förslagsvis fördelas och utgöra dels 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”, 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 var för sig. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf


 Sekreteraren visar en av lottlistorna från vårlotteriet 2014. 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 två lotterier under 2016. 

 

  

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att det både genomförs ett vår- och höstlotteri enligt ärendebeskrivningen 

ovan och i enlighet med taget beslut i styrelsen 2016-01-25, § 16007, om 

verksamhetsbudget för 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsen förslag. 

 


