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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

 

Tid: Måndagen den 28 november 2016, klockan 18.00. 

Plats: Hos Ove Lindh i dennes bostad, Båtsmansgatan 6 i Bergkvara. 

 

 

§ 16191 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde - Styrelsemöte den 10 oktober 2016,  

§§ 16060 – 16185. (PDF) godkänns/justeras. 

 

 

§ 16192 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 16193 – 16212 

 

§ 16193 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 16194 Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016”. 

§ 16195 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    28 november 2016. 

§ 16196 Vassklippning 2017 – beroende av beslutsför styrelse i Kustmiljögruppen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-10-10.pdf
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§ 16197 Utvärdering av vattenkonferensen ”Skogens vatten” den 16 september 2016 –  

                  Vad tog vi med oss? Tankar och reflektioner! 

§ 16198 Utvärdering av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2016” – Vad tog vi med oss? 

              Tankar och reflektioner! 

§ 16199 Effekterna av avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

kommunstyrelsen i Torsås kommun. 

§ 16200 Nytt avtal mellan Kustmiljögruppen och WebbochForm.se för verksamhetsåret 

2017.  

§ 16201 Förändringar av hemsidans innehåll fram till Vårträffen 2017. 

- Slopandet av inläggning av tidningsartiklar i dokumentarkivet. 

- Fotografering av föreningsstämman valda nya ledamöter och ersättare i Kust- 

  miljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017. 

§ 16202 Informationsbroschyr utgåva 6 – Vintern 2016. 

§ 16203 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2016”.  

§ 16204 Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens 

samverkansgrupp fram till Vårträffen 2017.  

§ 16205  Kustmiljögruppens representation i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens 

och Brömsebäckens avrinningsområden fram till Vårträffen 2017. 

§ 16206  Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara fram till Vårträffen 2017. 

§ 16207 Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp 

genom Torsås samhälle”. 

§ 16208 Grisbäcken steg 2 – lägesrapport. 

§ 16209 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport. 

§ 16210 Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande åtgärder inom 

Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport. 

§ 16211 Sammanträdesplanering fram till Vårträffen 2017.  

§ 16212 ”Vårträff 2017” lördagen den 29 april 2017 med efterföljande årsmöte. 

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 16213 – 16225 

§ 16213 Vattenrådet. 

§ 16214 Ölands Vattenråd 2016. 

§ 16215 Ostkustens vattensamling. 

§ 16216 Kalmarsundskommissionen. 

§ 16217 Torsås kommun. 

§ 16218 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 16219 HaV – Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 16220 WebbochForm.se. 

§ 16221 Greppa Näringen. 

§ 16222 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt. 

§ 16223 Nyhetsbrev nr 4 – Vintern 2016. 

§ 16224 Inbjudan till informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober 2016 för nya 

              ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse. 
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§ 16225 Miljöskyddsärande – Kärrabo Kläckägg AB. 

 

 

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/  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 16226-16228  

§ 16226 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-10-11 – 2016-11-28. 

 

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/  

 

§ 16227 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 16228 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 21 november 2016 

 

 

Pia Prestel                                                                       

T.f. ordförande                                         Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

                                                                                    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/
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 §§ 16193 – 16212 

 

§ 16193 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

                    (Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, 12139) 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 10 oktober 2016, § 16162 framkom följande. 

 

 Styrelsen kan redan nu konstatera, att nästa omsättningstillfälle för föreningens 

                   fasträntekonto ligger i slutet av november månad alternativt i början av 

                 december månad 2016. Detta innebär att styrelsen redan nu måste fatta beslut 

               om med vilket belopp fasträntekontot skall förlängas, då det sista styrelsemötet 

                     för verksamhetsåret 2016 hålls måndagen den 28 november, ett datum som 

              ligger före det datum, då justerat protokoll kan finnas på plats.  

 

 Styrelsen beslutade att 

  

 Föreningens fasträntekonto förlängs per den 29 november 2016 med en 

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

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

 

2016-11-08 

Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppens 

styrelse med rubriken ”Betalningspåminnelse från Webbochform.se –  

(2 av 2)”. 

 

2016-11-08 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Faktura från Webbochform.se, 

161001”. 

 

2016-11-15 

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

ordförande med rubriken ”Fakturor från presidiet kvartal 4”.  

 

2016-11-16 

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

med rubriken ”Ekonomiuppgifter till kommande styrelsemöte”, jämte en 

bifogad fil… 

# Skärmbild 2016-11-16. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Betalningspaminnelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Faktura-fran-Webbochform.se-161001.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Fakturor-fran-presidiet-kvartal-4.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ekonomiuppgifter-till-kommande-styrelsemote-2016-11-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Skarmbild-2016-11-16.pdf
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I svarsmail från 2016-11-16 ovan redogör Lena Peribert för ekonomiska fakta, 

som skall ligga till grund för styrelsens beslut. 

 

”Bifogar ett litet skärmklipp, så ser du hur ekonomin ser ut. Allt är betalt. Jag 

har inget som ligger. Fasträntekontot ska sättas om 30 november/1 december. 

 

Av redovisningen/skärmklippet framgår, att behållningen på föreningens 

företagskonto 2016-11-16 uppgår till 10 801 kronor och att behållningen på 

föreningens fasträntekonto vid samma tidpunkt uppgår till 110 000 kronor före 

förnyad omsättning. Saldot på föreningens företagskonto inkluderar, att alla 

kända räkningar är betalda. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Föreningens fasträntekonto förlängs per den 30 november alternativt 1 

december 2016 med en löptid på 3 månader till ett belopp av 110 000 

kronor. 

 

 Tacka sekreteraren för redovisningen varvid styrelsen även kan konstatera 

att föreningens likviditet och ekonomi över tid är god. 

 

 

 

 

§ 16194 Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” 

 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

               sammanträden 2016-08-29, § 16128 resp. 2016-11-02, §§ 16186 -16190. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

 

2016-10-11 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Lotteriförsäljning”.  

 

2016-10-12 

Inkommer svarsmail av känslig natur (PDF) från Lena Peribert, kassör i 

styrelsen med rubriken ”Redovisning av lottlistor”. 

 

Sekreteraren går igenom protokollet från den telefonkonferens som hölls den 2 

november 2016, där följande fakta omnämns som lyfts fram för den fortsatta 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Lottforsaljning.pdf
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handläggningen. 

 

Sekreteraren redogör för att det i budgeten som berör inkomster för 

                verksamhetsåret 2016 finns upptagit 3 000 kronor, som avser dels ett vårlotteri  

              och ett höstlotteri som totalt omfattar 600 lotter med ett á-pris av 5 kronor/lott. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av Kustmiljögruppens budget för 

              2016 med plan 2017-2018. 

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

Plan-2016-2018A1.pdf  

Kustmiljögruppen är beroende av extern frivillig ekonomisk finansiering för sin 

idédrivna och ideella verksamhet som avser medborgardriven vattenförvaltning, 

för att uppfylla sin ändamålsparagraf, § 2 i stadgarna där det framgår… 

 

Kustmiljögruppen skall vara en opolitisk, icke religiös, oberoende och 
fristående ideell förening för de ideella medlems-/kustmiljöföreningarna i 
Torsås kommun och i sin funktion som paraplyorganisation ha/äga 
föreningarnas mandat att agera i lokala, regionala och nationella fora för att 
Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram 
inom vårt verksamhetsområde, som är Bruatorpsåns, Grisbäckens och 
Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmarsund samt 
Östersjön i allmänhet och som antagits som medlemmar i 
Kustmiljögruppen. 
 
 

Något återkommande ekonomsikt stöd från Torsås kommun eller någon 

annan offentlig myndighet/organisation förekommer för närvarande inte. 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2016-08-29, § 16128 behandlat detta ärende, 

där det av lottlistor med nummer 13, 15 och 17 framgår att … 

# Höstlotteriet 2016 anordnas av Torsås Kustmiljögrupp till förmån för 

föreningens verksamhet enligt stadgar och verksamhetsplan. 

# Höstlotteriet 2016 sker med tillstånd enligt lotterilagens § 19 (1994:1 000). 

# Första försäljningsdag är 2016-09-16. 

# Sista försäljningsdag är 2016-10-14. 

# Dragning skall ske 2016-10-29. 

# Lotteriet omfattar 300 lotter. 

# Pris per lott är 5 kronor. 

# Vinstvärde 970 kronor. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
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# Kontrollant är Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen. 

# Vinsterna lämnas ut av Kustmiljögruppens presidium. 

 Dragningen av Höstlotteriet 2016 genomförs genom, att det finns 300 

             numrerade lotter i en ”sluten låda” ur vilken Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f.  

                ordförande drar lott för lott vars nummer meddelas via telefon till kontrol- 

                      lanterna Jan Hellman och Solbrith Hellman, var efter aktuellt lottnummer för 

                respektive vinst noteras enligt nedan av sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) 

                Eklund. 

 Vid dragningen visar det sig, att försäljning endast har skett på en lottlista med 

                nummer 17 som omfattar 100 lotter, utav av sekretariatet distribuerade tre lott- 

                listor. 

 Försäljning av lotter har inte skett på listorna med nummer 13 och 15, vilket 

             innebär att hela höstlotteriet endast omfattar 100 lotter. 

 Med hänvisning till av vad som sagts ovan, så måste ändock dragning ske på 

                     samtliga tre lottlistor, där dragna vinstnummer på listorna 13 och 15 går tillbaka 

                   till föreningen, då dessa inte sålts. 

 Dragna vinstnummer på lista nummer 17 kommer att utdelas till den/de personer       

 som finns namngivna på ovannämnda lottlista med nummer 17. 

 

Efter avslutad dragning så är nedan uppräknade vinnare i 

Kustmiljögruppens Höstlotteri 2016. 

 

Vinst 1 på lott nr  1542 Går tillbaka till föreningen 

– Glaskonst av Mats Jonason,  

Målerås Glasbruk                                       

Vinst 2 på lott nr  1581 Går tillbaka till föreningen 

- Specerihink  

Vinst 3 på lott  1730 Jörgen Larsson, 0477-316 44 

- Två Sverigelotter    

Vinst 4 på lott nr  1726 Örjan Laneborg, 070-546 18 75 

- Kustmiljönål    

 

 Pia Prestel tillönskar vinnarna ett riktigt hjärtligt GRATTIS till priserna och ber 

                  sekreteraren knyta kontakt med pristagarna, så att priserna kan överlämnas 

                     under november månad 2016. 
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Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande avslutar dragningen av  

                  Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” den 2 november 2016“ med att TACKA 

                Jan Hellman och Solbrith Hellman för deras aktiva och ansvarfulla deltagande. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Kustmiljögruppens inkomster under 2016, som en konsekvens av vad som 

ovan sagts minskar med 930 kronor. 

 Att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 16195 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    28 november 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 resp. 

                 2016-10-10, § 16165. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

 

2016-10-13 

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

vattensamling med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i 

samverkan”. 

 

2016-10-14 

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

med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”. 

 

2016-10-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin med rubriken ”Nominerade 

kandidater till Kustmiljögruppens styrelse inför 

verksamhetsåret/verksamhetsåren 2017/2018”. 

 

2016-10-14 

Presidiet översänder via brev (PDF) information till Sofia Persson, Påbonäs 

306, 385 98 med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning” jämte tre 

bifogade filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Sv-Medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Medborgardriven-vattenförvaltning-i-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Nominerade-kandidater-2016-10-14.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sofia-Persson-Pabonas.pdf
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# Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning PDF) 

# Profilbild över kompetensområden. (PDF) 

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

 

2016-10-14 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Carina och Christian 

Johnsson, Ådholmens golv med rubriken ”Medborgardriven 

vattenförvaltning” jämte tre bifogade filer… 

# Vad kännetecknar medborgardriven vattenförvaltning PDF) 

# Profilbild över kompetensområden. (PDF) 

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

 

2016-10-15 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 

rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning”. 

2016-10-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Maria Karlsson, Ebbelångsö med rubriken 

”Ordförande i Torsås Kustmiljögrupp”. 

 

2016-10-17 

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

Kustmiljögruppen till Ola Sennefjord, ordförande i Hagbyåns vattenråd med 

rubriken ”Torsåsbygdens Sportfiskeklubb är nu med i kustfamiljen”. 

 

2016-10-17 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Frida Portin, Garpens 

Vänner med rubriken ”Medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp”. 

 

2016-10-18 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Anna Evaldsson, 

ordförande i Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Södra Kärr har 

ny representant i Torsås Kustmiljögrupp fr.o.m. den 1 januari 2017. 

 

2016-10-18 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara 

Samhällsförening med rubriken ”Höstträff”. 

 

2016-10-19 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Hans Brohlin, vice ordförande i 

Torsåsbygdens Sportfiskeklubb med rubriken ”Torsåsbygdens 

Sportfiskeklubb välkomnas in i kustfamiljen” jämte en bifogad fil… 

# Kallelse (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning-kvarnhjul.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/Medborgardriven-vattenforvaltning-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vad-kannetecknar-medborgardriven-vattenforvaltning-kvarnhjul.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/Medborgardriven-vattenforvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Ordforande-i-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Torsasbygdens-Sportfiskeklubb-ar-nu-med-i-kustfamiljen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Garpens-Vanner-medlemsskap.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ny-representant-i-KMG-fr.o.m.-2017-01-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Sv-Hosttraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Torsasbygdens-Sportfiskeklubb-valkomnas-in-i-kustfamiljen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KALLELSE-1.pdf
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2016-10-20 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems 

med rubriken ”Fråga för näringslivsrådet”?  

 

2016-10-21 

Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Fråga för näringslivsrådet”. 

2016-10-22 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel meddelar via telefon, att 

Bergkvara Båtklubb fr.o.m. den 1 november 2016 är medlemmar i Torsås 

Kustmiljögrupp. Kontaktuppgifterna är: 

E-post: klubbhuset@bergkvarabatklubb.se 

Mobil: 072-206 19 40 

Telefon:  

2016-10-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Hans Brolin, Torsåsbygdens 

Sportfiskeklubb med rubriken Torsåsbygdens Sportfiskeklubb välkomnas in 

i kustfamiljen. 

2016-10-26 

Inkommer slutligt svarsmail (PDF) från Ola Sennefjord, ordförande 

i Hagbyåns Vattenråd med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i 

samverkan”. 

2016-10-27 

Sekretariatet översänder på uppdrag av Kustmiljögruppens t.f. ordförande 

vidarebefordrat svarsmail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter såväl 

ordinarie såväl som ersättare, föreningens revisorer, Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet och Lena Ovesson, Spring Systems Ola 

Sennefjords svar till Kustmiljögruppen som avser medverkan i den 

medborgardrivna vattenförvaltningen i Torsås kommun.  

 

2016-11-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 

rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning i samverkan”. 

2016-11-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, ledamot av Näringslivsrådet 

med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning – steg efter 

föreningsstämman den 29 oktober 2016”. 

 

Av antalet inkomna mail ovan framgår bredden av och på det arbete som 

valberedningen har bedrivit och fortfarande bedriver både vad avser antalet nya 

medlemsföreningar och kandidater till styrelsen för att få en beslutsför styrelse 

med den kompetensbild, som behövs för att kunna leva upp till den 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Fraga-for-naringslivsradet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Fraga-for-naringslivsradet-1.pdf
mailto:klubbhuset@bergkvarabatklubb.se
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-TSPFK-valkomnas-in-i-kustfamiljen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Slutsvar-ang-medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Sv-Medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan-Ola-Sennefjord.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/SvSv-Medborgardriven-vattenforvaltning-i-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Medborgardriven-vattenforvaltning-gjorda-steg-efter-foreningsstamman.pdf
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medborgardrivna vattenförvaltningens krav, se klickbar blå länk nedan - 

Profilbild över kompetensområden. (PDF) 

Härutöver har styrelsen vid föreningsstämman den 29 oktober 2016 tagit 

initiativ till och bett om en översyn av stadgarna vad gäller § 08 – Styrelsen och 

§ 12 – Föreningsstämma, som sammanfattningsvis innebär… 

… 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 

… 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. 

… 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. 

 

Föreningsstämman biföll styrelsens förslag på samtliga tre huvudpunkter. 

 

Valberedningen vill ändock lyfta fram det faktum, att intill kvällen den 26 

oktober vid 21-tiden, enbart tre dagar före föreningsstämman den 29 oktober 

2016, så hade valberedningen lyckats, att få fram en beslutsför styrelse med 

sex ordinarie ledamöter (fem + en) och fem ersättare (två + tre). Denna numerär 

av kandiderande styrelseledamöter inkluderade även de två personer som i sista 

stund lämnade walk over, kandidater som mycket väl svarade mot valbered- 

ningens profilbild inom angelägna kompetensområden.  

I den uppkomna alarmerande och prekära situationen erbjuder sig Pia Prestel, 

Lena Peribert och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, om ett fortsatt tidsbegränsat 

mandat av föreningsstämman fram till Vårträffen 2017, dock längst intill den 30 

april 2017, för att styrelsen skall kunna vara beslutsför. 

Bakgrunden till vårt ställningstagande, att ställa upp för ytterligare fyra månader 

var och är att ta ansvar och åter ansvar för de uppgifter som onekligen måste 

göras för ”att skaka fram” en ny beslutsför styrelse för verksamhetsåret 2017 

efter den 30 april 2017. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
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Ytterligare argument förutom själva poängen med att ta ansvar för Kustmiljö- 

gruppens samlade verksamhet är att… 

 Kustmiljögruppen fortfarande inväntar svar från bygg- och miljönämnden 

enligt beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-31. 

 

Lena Ovesson, ledamot av Näringslivsrådet och sponsor till Kustmiljögruppen 

skriver i sitt mail 2016-11-02, som finns i diariet som klickbar fil, d.v.s. fyra 

dagar efter föreningsstämman… 

Hoppas att allt löser sig till det bästa. Tråkigt att det är så svårt med 

ordförandeposten. Hoppas att det också löser sig. Jag funderar på bra namn på 

min kammare också. 

I mail 2016-11-16, som finns i diariet som klickbar fil, skriver Lena Ovesson… 

Jag har tyvärr inte alls fått några reaktioner på det mail jag skickade till 

näringslivsrådet, förutom från Henrik Bokor som ansåg att detta inte låg i 

näringslivsrådets intresse, även om han tycker frågan är viktig. 

Jag tror säkert att övriga medlemmar tycker denna fråga är viktig (borde i alla 

fall), men mitt mail drunknade säkert i den digra skörd som vi alla får i våra 

mailboxar. 

Jag vet ärligt talat inte vad jag kan göra mer, möjligtvis att lägga ut ett inlägg på 

facebook. 

En ljuspunkt är i alla fall att ni stannar kvar till nästa årsmöte. 

PS Vad händer med era projekt? Ligger de på is? 

 

Ordföranden lämnar ordet fritt till de närvarande och ber om deras tankar, 

reflektioner, synpunkter och namn på lämpliga kandidater för att Kustmiljö- 

gruppen skall kunna få en beslutsför styrelse så fort som möjligt på det nya 

verksamhetsåret 2017. 
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Valberedningen får förnyat uppdrag, att fortsätta sitt idoga arbete med att 

kontakta potentiella och lämpliga styrelsekandidater, så att en beslutsför 

styrelse så snabbt som möjligt kan installeras i sina funktioner för att 

upprätthålla verksamheten enligt stadgar och ändamål. 

 Att denna beslutsparagraf skall kopplas samman med § 16196 – 

Vassklippning 2017 – beroende av beslutsför styrelse i Kustmiljögruppen i 

detta protokoll. 

 

 

 

§ 16196 Vassklippning 2017 – beroende av beslutsför styrelse i Kustmiljögruppen 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-08-29, § 16137.  

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-04-29 

Inkommer mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken 

Lst. beslut 525-2867-16, som avser förnyat tillstånd för vass-slåtter 2016-

2020 jämte en bifogad fil… 

# Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken angående vassklippning på flertalet 

fastigheter, Torsås kommun. (PDF) 

2016-10-19 

Inkommer svarsmail (PDF) från Tobias Borger, Vattenenheten vid 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Samråd enligt 12 kap. 6 § MB 

angående vassklippning på flertalet platser i Torsås kommun – beslut 2016-

04-28 ärende nr 525-2867-16”. 

 

Sekreteraren har med anledning av valberedningens uttalade svårigheter med att 

rekrytera nya ledamöter till styrelsen för verksamhetsåret 2017 gått igenom de 

avtal och överenskommelser som Kustmiljögruppen ingått i och som kan få en 

avgörande betydelse för Kustmiljögruppens verksamhet och dess medlems- 

föreningar vid en eventuell nedläggelse/upplösning av föreningen.  

Mot bakgrund av vad som sagts i stycket ovan har sekreteraren tillskrivit Tobias 

Borger vid Länsstyrelsen i Kalmar frågan, som finns i diariet 2016-10-19… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Lst-beslut-525-2867-16-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/525_2867_16-Vasstillstand-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/525_2867_16-Vasstillstand-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Samrad-enligt-12-kap.-6-§-MB-angaende-vassklippning-foreningen-upphor.pdf
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… Vad händer med det beslut och tillstånd från 2016-04-28, som Länsstyrelsen 

beviljat Torsås Kustmiljögrupp på flertalet platser i Torsås kommun för att 

klippa vass för perioden 2017-2020, om Torsås Kustmiljögrupp upplöses/läggs 

ned. 

Tobias svarar på ställd fråga från Kustmiljögruppens sekretariat… 

… Juridikens vägar kan vara krokiga och jag är inte väl insatt i denna typ av 

frågor. Men, eftersom rådigheten (att man har tillåtelse att utföra en verksamhet) 

inte har prövats av länsstyrelsen i detta fall så är det upp till verksamhets- 

utövaren, att skaffa sig den. Utförs verksamheten enligt beslutet har inte 

länsstyrelsen någon åsikt i övrigt. Därför råder jag er att upprätta någon typ av 

civilrättsligt avtal som reglerar rätten att utföra verksamheten enligt gällande 

beslut om nu Kustmiljögruppen upplöses (vilket vi inte hoppas). 

 

 

Med anledning av Tobias Borgers svar framkommer några intressanta punkter, 

knäckfrågor både för Kustmiljögruppen som paraplyorganisation och för 

medlemsföreningarna, som dessa måste ta ställning till och som sekreteraren 

belyser nedan. 

I enlighet med samrådet från den 28 april 2016, så är det den enskilda 

medlemsföreningen, som är verksamhetsutövaren enligt miljöbalken (MB) 12 

kap. 6 §, men det är Kustmiljögruppen i egenskap av paraplyorganisation som 

”äger” samrådet med länsstyrelsen för sina medlemsföreningar. 

I huvudsak så är medlemsföreningarna utmed kuststräckan i Torsås kommun där 

det klipps vass ”samfällighetsföreningar” – ”anläggningsföreningar” bildade för 

ett visst speciellt och väl definierat ändamål, såsom – vägar – vatten – grön- 

områden etc. – allt i syfte, att tillvarata sina andelsägares intressen. Utan att vara 

alltför väl insatt i varje medlemsförenings juridiska status, vill och kan 

sekreteraren både påstå och utgå ifrån, att det i de olika samfällighets- 

föreningarna inte varken i stadagar eller lantmäteriförrättning finns någon 

paragraf och/eller punkt som reglerar verksamheten för vassklippning i t.ex. 

någon ”miljösektion”. Detta antagande innebär i sin tur, att den 

medlemsförening som omfattas av ovan gjord beskrivning inte kan inneha och 

äga eget samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB. 

Rune Fransén har såsom adjungerad ledamot i Kustmiljögruppens styrelse 

handlagt via fullmakt intill den 30 juni 2016 gentemot och i kontakterna med 

länsstyrelsen i Kalmar län ansökan om vassklippning utmed kuststräckan i 

Torsås kommun enligt 12 kap. 6 § MB. 

Trolig slutsats är att vassklippningen kommer att upphöra utmed kustremsan i 

Torsås kommun, där medlemsföreningarna är samfällighets- och/eller 

anläggningsföreningar till följd av vad som ovan anförts. 
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta  

 Att denna beslutsparagraf skall kopplas samman med § 16195 – 

Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per 

den 28 november 2016 i detta protokoll. 

 

 Att alla insatser måste nu verkligen mobiliseras för att få en beslutsför 

styrelse i Kustmiljögruppen fram till Vårträffen 2017, för att det även 

framledes skall bli möjligt att klippa vass utmed kuststräckan i Torsås 

kommun. 

 

 Att till Rune Fransén på remiss skicka denna beslutsparagraf för att inhämta 

hans tankar och reflektioner innan ärendet behandlas vidare i styrelsen. 

 

 

 

§ 16197 Utvärdering av vattenkonferensen ”Skogens vatten” den 16 september 2016.                 

 Vad tog vi med oss? Tankar och reflektioner! 

 

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, § 15203 resp. 2015-12-10, § 15237 resp. 

2016-01-25, § 16005 resp. 2016-02-22, § 16030 resp. 2016-04-25, § 16057. 

 

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

 

2016-10-14 

Sekretariatet sänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med begäran om kopior av attesterade fakturor. 

 

2016-10-18 

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

med rubriken ”Message from 186255 – betalda fakturor Skogens vatten” 

jämte en bifogad fil… 

# Fakturor ”Skogens vatten 2016-09-16” (PDF) 

 

Sekreteraren hänvisar till den sammanfattning som redovisades vid 

Vattenrådsmötet torsdagen den 27 oktober 2016 av Pernilla Landin, som 

skriver… 

 

Totalt deltog 88 personer i Petamåla under en hel dag med fokus på skogens 

vatten, som är en del av allas vårt vatten. Många bra och intressanta 

föreläsningar hölls.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-attesterade-fakturor-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-attesterade-fakturor-Skogens-vatten-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/S18625516101806580-Fakturor-KMGs-del.pdf
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Under eftermiddagen besöktes 4 olika stationer som hade fokus på hänsyn i 

skog, biologisk mångfald, blå målklassning samt kulturmiljöer vid vattendrag. 

 

Dessutom bjöds det på lokalt framställd mat och i flera fall var även maten 

producerad inom kommunen. 

 

Mer information hittar du på länken nedan 

http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2620  

 

          Skogens vatten – med symbol för vattenkonferensen 

           
Tack till alla som deltog under dagen, vi var runt 80 stycken som 

engagerade oss en dag med fokus på vatten i skogarna i Gullabo, Torsås 

kommun.  

Presentationer och collage från dagen: 

Lena Eks presentation  

Collage 

Inbjudan 
 

Program   

 

Föreläsare: 

Lena Ek, tidigare miljöminister nu ordförande i södra skogsägarnas styrelse, 

Mats Blomberg, Södra skogsägarna  

Lennart Henriksson, Natur och Människa Henrikson AB,  

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsens kulturmiljö. 

Moderator: 

Joel Parde, Sydost Leader. 

 

Plats: 

Gullabo Bygdegård 

Petamåla 109 

385 92 Gullabo 

http://www.torsas.se/Pages/Page.aspx?pageId=2620
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/milj%C3%B6/skogens%20vatten/ppp%20lena%20ek%20160916%20skogens%20vatten%20gullabo.pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/milj%C3%B6/skogens%20vatten/collage%201.pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/milj%C3%B6/pernilla%20landin%20inbjudan.pdf
http://www.torsas.se/documents/torsas/documents/sambygg.f%C3%B6v/milj%C3%B6/skogens%20vatten/program%20skogensvatten.%20v2.pdf
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Ordföranden lämnar ordet fritt till de som var närvarande och ber om deras 

tankar, reflektioner och synpunkter på vattenkonferensen ”Skogens vatten”. 

 

 

 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka de närvarande vid vattenkonferensen för lämnade tankar, reflektioner 

och synpunkter. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 16198 Utvärdering av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2016” – Vad tog vi med oss? 

              Tankar och reflektioner! 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-08-29, § 16142 resp. 2016-10-10, § 16168. 

  

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

 

2016-10-12 

Sekretariatet översänder KALLELSE via mail (PDF) till kontaktpersonerna i 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar samt till styrelsens såväl ordinarie 

ledamöter såväl som ersättare och Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet jämte 5 bifogade filer… 

# KALLELSE (PDF) 

# § 16163, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende 

Verksamhetsplan 2017-2019. (PDF) 

# § 16164, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende 

Verksamhetsbudget 2017-2019. (PDF) 

# § 16166, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till stadgeändring avseende § 

08 och § 12. (PDF) 

# § 16169, 2016-10-10 – Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. 

(PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KALLELSE-till-KMGs-Hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KALLELSE.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16163-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-foreningsstamman-avseende-VP-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16163-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-foreningsstamman-avseende-VP-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16164-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-foreningsstamman-avseende-VB-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16164-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-foreningsstamman-avseende-VB-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16166-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-stadgeandring-§-08-och-§-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16166-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-stadgeandring-§-08-och-§-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16169-2016-10-10-Projekt-Vik-för-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf


 

18 

2016-10-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Olle Gustafsson, Norragårdens 

Samfällighetsförening med rubriken ”Höstmöte”. 

  

2016-10-18 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara 

Samhällsförening med rubriken ”Höstträff”. 

 

2016-10-19 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Hans Brohlin, vice ordförande i 

Torsåsbygdens Sportfiskeklubb med rubriken ”Torsåsbygdens 

Sportfiskeklubb välkomnas in i kustfamiljen” jämte en bifogad fil… 

# Kallelse (PDF) 

2016-10-20 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till de ledamöter som kandiderar till 

styrelseposter i Kustmiljögruppen fr.o.m. den 1 januari 2017 jämte en 

bifogad fil… 

# Inbjudan. (PDF) 

2016-10-20 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jarl Sturesson, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Anmälan”. 

2016-10-20 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström, 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Anmälan den 29/10 Gunilla”. 

2016-10-20 

Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, med rubriken ”Anmälan” 29/10. 

2016-10-21 

Inkommer svarsmail (PDF) från Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen med rubriken ”Kustmiljögruppens Höstträff 2016”. 

 2016-10-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, Kustmiljogruppen med 

rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 lördagen den 29 

oktober 2016 med början klockan 09.00” jämte en bifogad fil… 

# Kontaktuppgifter. (PDF) 

2016-10-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Höstträff 

2016 lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Anmalan-till-hostmote-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Sv-Hosttraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Torsasbygdens-Sportfiskeklubb-valkomnas-in-i-kustfamiljen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KALLELSE-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-KMGs-Hosttraff-2016-2016-10-29-nya-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/INBJUDAN.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Anmalan-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Anmalan-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Anmalan-2016-10-29-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Kustmiljogruppens-hosttraff-2016-anmalan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-KMGs-hosttraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kontaktuppgifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-KMGs-hosttraff-2016.pdf
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2016-10-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, ordförande i Miljöföreningen 

Södra Ragnabo med rubriken ”Höstträff 2016 lördagen den 29 oktober 2016 

med början klockan 09.00”. 

2016-10-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Christer Johansson, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Höstträff 2016 lördagen den 29 

oktober 2016 med början klockan 09.00”. 

2016-10-24 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Britt-Marie Östman, Bergkvara 

Hembygdsgille och Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening på 

uppdrag av Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Val 

av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll, 

tillika rösträknare. 

 

2016-10-24 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till samtliga kontaktpersoner i 

medlemsföreningarna med kopia till styrelsens ledamöter och ersättare 

samt föreningens revisorer och Pernilla Landin sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Kompletterande handlingar till Kustmiljögruppens 

föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00 

med morgonfika”. 

2016-10-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 

med rubriken ”Kallelse till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med 

efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016 med början 

klockan 09.00”. 

 

2016-10-24 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Maria Krivel, Bergkvara Båtklubb 

resp. Andreas Olsson, Torsåsbygdens Sportfiskeklubb och Ola 

Sennefjord, ordförande i Hagbyåns Vattenråd med rubriken ”Inbjudan med 

samtliga handlingar till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande 

föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016 med början klockan 09.00”. 

2016-10-27 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner och styrelsens såväl ordinarie ledamöter såväl som 

ersättare samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens 

Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 

2016” jämte en bifogad fil… 

# Kallelse med styrelsens förslag till dagordning samt ärendeberedning. 

(PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Jaen-Hosttraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Inbjudan-till-KMGs-Hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Val-av-tva-personer-att-justera-stammans-protokoll-2016-10-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kompletterande-handlingar-till-KMGs-foreningsstamma-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Anmalan-till-KMGs-hosttraff-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-med-samtliga-handlingar-till-KMGs-hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-Din-anmalan-till-KMGs-hosttraff-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-med-forslag-till-dagordning-och-arendeberedning.pdf
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2016-10-27 

Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, Kustmiljögruppen med rubriken 

”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med 

efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016”. 

 

2016-10-27 

Inkommer svarsmail (PDF) av personlig karaktär från Göran Wahlström, 

Djursviks Samhällsförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till 

Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma 

lördagen den 29 oktober 2016”.  

2016-10-27 

Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Vi saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med 

efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016”. 

 

2016-10-27 

Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till 

Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma 

lördagen den 29 oktober 2016”. 

2016-10-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”KALLELSE till Kustmiljögruppens Höstträff 

2016 med efterföljande föreningsstämma lördagen den 29 oktober 2016 

med början klockan 09.00”. 

 

2016-10-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Östen Barrdahl, Ragnabo Miljö- och 

Samfällighetsförening med rubriken ”Vi saknar Din anmälan till 

Kustmiljögruppens Höstträff 2016 med efterföljande föreningsstämma 

lördagen den 29 oktober 2016”. 

2016-10-30 

Inkommer mail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström, Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Bild”. 

2016-10-31 

Inkommer svarsmail (PDF) från Leif Lindberg, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Tillägg till styrelsens förslag till dagordning under § F1618d med 

rättelse på sidan 2” jämte en bifogad fil… 

# Leif Lindberg ger sina tankar om Kustmiljögruppens riktning inför 

framtiden. (PDF) 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Vi-saknar-Din-anmalan-till-KMGs-hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-din-anmalan-till-KMGs-hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Vi-saknar-din-anmalan-till-KMGs-hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Deltagande-i-Hosttraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Deltagande-i-hosttraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Tillagg-till-styrelsens-forslag-till-dagordning-under-§-F1618d.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Leif-godkanner-§-F1618-som-tillagg-till-informationsarenden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Leif-godkanner-§-F1618-som-tillagg-till-informationsarenden.pdf
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2016-11-02 

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

rubriken ”Material från vandringen den 29/10 2016 jämte två bifogade filer… 

# Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer och visioner. (PDF) 

# Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett 

helhetsgrepp genom Torsås samhälle”. (PDF) 

 

2016-11-06 

Sekretariatet tillsänder mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppen, 

styrelsens ledamöter, föreningens revisorer, Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet samt övriga personer enligt sändlista med rubriken ”Protokoll 

från föreningsstämman den 29 oktober 2016 samt minnesanteckningar från 

Vattenrådets sammanträde den 27 oktober 2016 som berör 

Kustmiljögruppens framtid och ekonomi”. 

2016-11-07 

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

personligt reflekterande karaktär med rubriken ”Utbyte av information i 

samverkan”. 

 

Sekreteraren vill åter och åter igen genom, att dokumentera mailkorrespon- 

densen mellan medlemsföreningarnas kontaktpersoner och styrelsens ledamöter 

understryka det arbeta som ligger bakom, att anordna en så pass förhållandevis  

enkel träff med medlemsföreningarna. 

 

Det är i huvudsak mot denna ovan angivna bakgrund som sekreteraren till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner i mail daterat 2016-11-06, som finns i 

diariet med samma datum skriver… 

 

… Vid föreningsstämman var endast 3 röstberättigade medlemsföreningar 

representerade utav 18, då Bergkvara Båtklubb upptogs först den 1 november 

2016, som fullvärdig medlem. Du som läser denna information och reflekterar 

över vad Du läser borde rimligtvis förstå hur vi som styrelse upplever 

situationen. Förutom de 3 kontaktpersoner som var närvarande och 

representerade sina medlemsföreningar på föreningsstämman återkopplade 

enbart 6 medlemsföreningar, att de hade förhinder att delta. Från övriga 

medlemsföreningar förekom överhuvudtaget inte någon som helst återkoppling. 

 

Denna näst intill totala tystnad från hälften av medlemsföreningarna, är ekot av 

tomhet förödande destruktivt för den medborgardrivna vattenförvaltningen, 

vilket föranleder att det verkligen är hög tid för styrelsen, att fundera över både 

sin och verksamhetens legitimitet gentemot sin intressentbild, som återfinns på 

hemsidans förstasida, åskådliggjord som en mångarmad bläckfisk. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Material-fran-vandringen-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Torsasan-en-tillgang-i-Torsas-samhalle.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Magasinering-och-fordrojning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Magasinering-och-fordrojning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Protokoll-foreningsstamma-2016-10-29-mm.pdf
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Ovannämnda oro ger även Leif Lindberg, en hängiven länk i kustmiljöarbetet 

uttryck för under föreningsstämman. Genom att klicka på den blå länken nedan 

kan Du ta del av Leifs tankar, oro och reflektioner. 

 

Leif Lindberg ger sina tankar om Kustmiljögruppens riktning inför framtiden. 

(PDF) 

 

För övrigt hänvisas till Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken 

Dokumentarkiv/Minnesanteckningar/Höstträff 2016 på den blå länken nedan 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2016/  

 

Ordföranden lämnar ordet fritt till de som var närvarande och ber om deras 

tankar, reflektioner och synpunkter på ”Höstträff 2016”. 

 

 

 

 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka de närvarande vid ”Höstträffen 2016” för lämnade tankar, reflektioner 

och synpunkter. 

 

 Tacka Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för en intressant och 

minnesvärd presentation och guidning av LOVA-projektet – ”Magasinering 

och fördröjning – ett helhetsgrepp genom Torsås samhälle”.  

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

 

§ 16199 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 resp.  

2016-10-10, § 16167. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 10 oktober 2016 framkom bland annat följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Leif-godkanner-§-F1618-som-tillagg-till-informationsarenden-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2016/
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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 

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 kommunstyrelsens beslut 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. 

 

 

Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet som berör aktuellt ärende. 

 

 2016-11-02 

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

rubriken ”Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet den 27/10 2016 

samt inbjudan från Ölands vattenråd till föreläsning den 7/11 jämte en 

bifogad fil… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-fran-senaste-styrelsemotet-2016-10-27.pdf
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# Minnesanteckningar från styrelsens sammanträde i Vattenrådet 2016-10-

27. (PDF) 

 

 

 Av Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet framgår av minnesanteckningarna 

från Vattenrådets sammanträde 2016-10-27  i rubricerat ärende att… 

 

 ”Kustmiljögruppen gjorde en skrivelse till Kommunstyrelsen (KS) med en 

begäran om 30 000 kronor per år i tre år, pengar som skulle gynna vattenarbetet 

i kommunen. Pengarna skulle växlas upp i olika vattenförbättrande projekt.  

Exempelvis är LBU stödet för våtmark 90 % statliga pengar och 10 % 

egenfinansiering. Via de 90 000 skulle de kunna växlas upp till 900 000 kronor”. 

 

 ”Målsättningen var att välja ut projekt som ger bästa effekt, som sedan växlas 

upp. Kostnaderna i dessa projekt betalas i efterhand, man få då ligga ute med, 

förskottera alla pengar till stödet har blivit godkänt. Därför måste man hitta en 

partner som kan gå in som bank. Det är en svår situation för en ideell förening”. 

  

 ”Kommunstyrelsen beslutade att inga pengar skulle ges samt att man gav Bygg- 

och Miljönämnden i uppdrag att samverka. Dock har Kustmiljögruppen ännu 

inte fått någon invit vad detta beslut innebär”. 

 

 ”I samband med att Nyhetsbrevet nr 3 – sommaren 2016 skrev ordföranden i 

Kustmiljögruppen om detta avslag. Det ledde till att Lena Ovesson, Spring 

Systems erbjöd sig att stå för samma summa som begärdes från KS. Lena 

Ovesson har nu gått till Näringslivsrådet med en fråga vad de kan göra”. 

 

”Den första frågan är då: Hur ska pengarna arbeta? Vilka projekt ska 

finansieras? Lena O svarade, åtgärder ska göras där de mest behövs. Vilka 

åtgärder man genomför får Kustmiljögruppen avgöra”. 

 

 ”Den andra frågan är då: Hur hanterar vi sponsring? Kustmiljögruppen ser att 

hanteringen skulle underlättas om Vattenrådet skulle kunna vara delaktiga i 

hanteringen”. 

 

 ”Vattenrådets styrelse är positiv till att vara delaktig i denna hantering”. 

 

 ”Ordföranden hänvisar till att det finns tydliga regler inom kommunen hur man 

hanterar donationer, sponsring mm från ideell förening, privatperson och 

företag”. 

 

 ”Att kommunen blir inblandad beror på att Vattenrådet inte har ett eget 

organisationsnummer eller konton utanför kommunen. Idag går alla kostnader 

via ett specifikt Vattenrådskonto under Torsås kommuns flagga.” 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar_27_oktober_2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar_27_oktober_2016.pdf


 

25 

 Sekreteraren kopplar nu samman de båda länkarna av dels det som framkommer 

av de minnesanteckningar som Pernilla Landin fört vid Vattenrådets 

sammanträde den 27 oktober 2016 enligt ovan med dels det svarsmail som 

inkommit från Lena Ovesson och som finns i diariet 2016-11-16 och är klickbart 

på länken nedan. 

 

2016-11-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, ledamot av Näringslivsrådet 

med rubriken ”Medborgardriven vattenförvaltning – steg efter 

föreningsstämman den 29 oktober 2016”. 

 

 Sammanfattningsvis så är presidet av den uppfattningen, att de farhågor om 

och kring ekonomisk sponsring som fanns inför sammanträdet med Vattenrådets 

styrelse 2016-10-10, § 16167 nu är undanröjda. Planeringen med de 

vattenprojekt som nu ligger i ”pipeline” måste tyvärr av naturliga skäl, som det 

redogjorts för i § 16195 i detta protokoll sakta gå vidare, då så gott som all ledig 

tid i första hand måste reserveras för att valberedningen skall kunna rekrytera en 

beslutsför styrelse till ”Vårträffen 2017”. 

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Kustmiljögruppens styrelse kan med försiktig glädje inför kommande 

sponsrade vattenprojekt inom Torsås kommun se framtiden an med positiv 

förväntan enligt vad som framgår av sista stycket i beredningstexten ovan. 

 

 Rikta ett ärligt tack till styrelsens ledamöter i Vattenrådet för deras väl 

grundade ställningstagande, då det gäller de ekonomiska förutsättningarna 

för den ideellt medborgardrivna vattenförvaltningen inom Torsås kommun. 

 

 Särskilt framföra ett tack till Pernilla Landin, som genom sin tjänsteposition i 

Vattenrådet i handling möjliggjort denna samsyn i samverkan mellan 

parterna. 

 

 

 

 

 § 16200 Nytt avtal mellan Kustmiljögruppen och WebbochForm.se för verksamhetsåret 

2017 

 

 Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet som berör aktuellt ärende. 

 

 2016-11-07 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Medborgardriven-vattenforvaltning-gjorda-steg-efter-foreningsstamman.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Re-Forslag-till-uppdaterat-webbavtal-2017.pdf
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rubriken ”Förslag till uppdaterat avtal vad avser Kustmiljögruppens 

hemsida”. 

 

 Av svarsmailet ovan, som finns i diariet med samma datum framkommer från 

Johan Blomqvist, Webbochform.se … 

 

 ”Avtalet ser bra ut. Inga invändningar från min sida”. 

 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren redogör för att Johan Blomqvist, WebbochForm.se är den person 

                och det företag som i samverkan med Kustmiljögruppens sekretariat designat 

              den nya hemsidan som såg dagens ljus under hösten 2011 och därefter varit 

                 föreningens webb-konsult. 

 Resultatet har varit mycket lyckat under de drygt fem år som samarbetet pågått 

                   och varit själva navet i informationsflödet såväl inom styrelsen såväl som 

                  yttervärlden och de kontaktytor samt det kontaktnät som Kustmiljögruppen har 

             och arbetar inom. 

Sedan 2013 har samarbetet formaliserats i ett-års avtal som kontinuerligt 

uppdateras efter utvärdering och som reglerar båda parternas såväl skyldigheter 

såväl som rättigheter. Enligt nu gällande avtal så skall detta sägas upp senast per 

den 31 oktober 2016, vilket även har skett. 

Parterna har valt att skriva om avtalet för kalenderåret 2017 på samma villkor 

som gällt under 2016, vilket i korthet innebär att WebbochForm.se äger rätt till 

att maximalt debitera Kustmiljögruppen i realtid för 25 timmar. Överstiger den 

arbetade timtiden detta belopp, så skall Kustmiljögruppen inte debiteras för 

detta. Timpriset exklusive moms är oförändrat för 2017. 

Sekreteraren har i likhet med föregående år bett Johan Blomqvist att ta fram 

statistik som mäter flera parametrar för att styrelsen skall kunna bilda sig en 

uppfattning om hur pass stort värde hemsidan har i föreningens informations- 

verksamhet.  Johan B redovisar webbstatistik dels för perioden 2015-11-21 till 

2016-11-21 respektive 2014-11-21 till 2015-11-24, som inkommen handling och 

finns i diariet 2016-11-21. 

2016-11-20 

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

rubriken ”Webbstatistik för Kustmiljögruppens hemsida” 

Av webbstatistiken framgår bland annat följande… 

- Att antalet sessioner minskat från 3 138 till 2 040 eller med -35.0 %. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Webbstatistik-for-KMGs-hemsida.pdf
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- Att antalet användare minskat från 1 343 till 774 eller med -42.4 %. 

- Att antalet sidor per session ökat från 5.7 till 8.7 eller med +52.5 %. 

- Att genomsnittlig sessionstid ökat från 06:23 till 09:59 minuter. 

 

- Typ of visitor:         Period:   Percent: 

Return  2015-nov-21 – 2016-nov-21                      64 % 

New  2015-nov-21 – 2016-nov-21                      36 % 

 

Return  2014-nov-21 – 2015-nov-21                      58 % 

New                  2014-nov-21 – 2015-nov-21     42 % 

 

 Johan Blomqvist, föreningens webbkonsult kommenterar siffrorna i sitt mail och 

                  skriver… 

 ”Vi kan se, att besöksantalet har minskat, men att användarna stannar kvar 

                  längre på hemsidan per besök. Svårt att säga vad besöksminskningen beror på! 

                   Dock positivt, att de stannar kvar längre på sidan, vilket betyder på att den är  

              intressant!” 

 

 

Presidiet förslår styrelsen att besluta att 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till avtal mellan 

Webbochform.se och Kustmiljögruppen för kalenderåret 2017 på de villkor 

som reglerar parternas rättigheter och skyldigheter. 

 Att detta ärende justeras omgående under pågående överläggning, då det är 

det sista ordinarie sammanträdet för verksamhetsåret 2016. 

 

 

 

§ 16201 Förändringar av hemsidans innehåll fram till Vårträffen 2017 

 

- Slopandet av inläggning av tidningsartiklar i dokumentarkivet. 

- Fotografering av föreningsstämman valda nya ledamöter och ersättare i Kust- 

  miljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017. 
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 Av vad som redovisats under § 16195 och § 16198 i detta protokoll framgår det 

med all önskvärd tydlighet svårigheterna med att få kandidater till de tre 

exekutiva posterna (ordförande, kassör och sekreterare) till styrelsen för 

Kustmiljögruppen, men även på det sätt som styrelsen arbetar och då inte minst 

sekretariatet. Sekreteraren har tagit till sig av kritiken, trots att arbetssätt och 

arbetsformer var väl förankrade i den dåvarande styrelsen under hösten 2011, 

som hade som huvudsaklig uppgift, att ta fram en levande, informativ och 

transparent hemsida som svarande mot de krav som Kustmiljögruppens nätverk 

av aktörer önskade.  

 

Av de protokoll som finns på hemsidan från denna tid framgår ganska klart, 

vilken extremt hög ambitionsnivå, som den dåvarande styrelsen hade och som 

via beslut även förankrades bland medlemsföreningarna. Kraven har emellertid 

levt kvar av efterträdande styrelser, emedan förutsättningarna för att leva upp till 

dessa krav bland styrelsens nuvarande ledamöter har påtagligt sviktat. 

 

Sekreteraren föreslår därför, att ett första viktigt steg är att reducera 

arbetsvolymen för sekretariatet redan från den 1 januari 2017 genom att 

inskanningen av tidningsartiklar i princip upphör för inläggning på hemsidan. 

 

De fyra nya medlemsföreningarna, Djursviks Stugförening, Påbonäs 

Stugförening, Torsåsbygdens Sportfiskeklubb och Bergkvara Båtklubb är redan 

inlagda per den 1 november 2016 med uppgifter om kontaktpersonernas namn 

och telefon, vilket framgår av mail 2016-11-05 enligt nedan. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av uppgifterna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/  

 

2016-11-05 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se 

med rubriken ”Åtgärder att se över på Kustmiljögruppens hemsida”! 

 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tidningsartiklar endast skall skannas in från lokalpressen, där 

Kustmiljögruppens namn finns omnämnt och därmed betraktas ha ett  

goodwill värde för föreningen. 

 

 De nya ledamöterna i styrelsen fr.o.m. verksamhetsåret 2017 skall lämna in 

bilder på sig själva till Johan Blomqvist, föreningens webbkonsult via mail 

johan@webbochform.se före den 20 december 2016 för inläggning på 

hemsidan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Atgarder-att-se-over-pa-KMGs-hemsida.pdf
mailto:johan@webbochform.se
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§ 16202 Informationsbroschyr utgåva 6 – Vintern 2016 

 

 Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet som berör aktuellt ärende. 

 

2016-11-08 

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

rubriken ”Åtgärder att se över på Kustmiljögruppens hemsida”! jämte två 

bifogade filer… 

# Folder Kustmiljögruppen, utgåva 6 – vintern 2016. (PDF) 

# Bilaga folder, utgåva 6 – vintern 2016. (PDF) 

 

 Av den inkomna handlingen ovan från Johan Blomqvist Webbochform.se, så 

framgår det att en ny uppdaterad och reviderad folder, utgåva 6 – vintern 2016 

med bilaga nu finns att tillgå på hemsidan.  

 

Foldern omfattar hur Kustmiljögruppen ser på ”vatten” och att vatten inte är 

vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas och försvaras samt 

innehåller uppgifter om på sidan 4, vilka 19 medlemsföreningar som nu ingår i 

kustfamiljen med kontaktpersonernas namn och telefonnummer. 

 

 Du finner foldern dels på Kustmiljögruppens hemsida på första sidan genom, att 

klicka på själva foldern dels under linjalrubriken Dokumentarkiv/PR-material. 

http://www.kustmiljogruppen.org/  

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Godkänna av sekretariatet upprättat förslag till en ny uppdaterad och 

reviderad folder, utgåva 6 – vintern 2016. 

 

 

 

 

§ 16203 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2016”.  

 

 Sekreteraren redogör för hur tidigare års årsredovisningar växt fram för att 

slutligen se dagens ljus på ”Vårträffarna med efterföljande årsmöte, då kassören 

anmält förhinder att delta i dagens överläggning. 

 

Vid en tillbakablick under de senaste sex åren, så har arbetet med att ta fram en 

årsredovisning för det verksamhetsår som snart ligger bakom oss fördelats 

mellan de tre exekutiva ledamöterna (ordförande, kassör och sekreterare) i 

styrelsen. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Re-Sv-Atgarder-att-se-over-pa-KMGs-hemsida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Folder-KMG-utagava-6-vintern-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-folder-2016-bred-marginal-utgava-6-vintern-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/
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- Kassörens arbete har koncentrerats till de ekonomiska avsnitten såsom 

framtagande av resultat- och balansräkning, ekonomiska flerårsjämförelser, 

resultatdispositioner och tilläggsupplysningar via notförteckning, som sedan 

infogats av sekreteraren i den deskriptiva delen av årsredovisningen. 

 

- Ordförandens arbete har koncentrerats till att leda arbetet med själva fram- 

tagandet av årsredovisningen och att ge en samlad bild över året som gått 

samt med siktet in i framtiden. 

 

- Sekreterarens arbete har koncentrerats till att ta fram de deskriptiva delarna i 

årsredovisningen såsom förvaltningsberättelsen, verksamhetsberättelse med 

tonvikt lagd på händelser inom ”kustfamiljen”, verksamhetsberättelse med 

tonvikt lagd på externa aktiviteter presenterad i kalendarisk form. 

 

Enligt föreningens stadgar så skall årsredovisningen överlämnas till föreningens 

revisorer senast den 15 mars 2017, varefter revisorerna har fram till den 15 april 

2017 på sig att genomföra sitt revisionsarbete enligt god revisionssed och lämna 

en revisionsberättelse. 

 

Presidiet har därför kopplat styrelsens kommande sammanträden under första 

kvartalet 2017 och tidpunkten fram till ”Vårträffen 2017” med att ta fram en 

komplett årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

  

Se för övrigt § 16211 – Sammanträdesplanering och § 16212 – ”Vårträff 2017” 

lördagen den 29 april 2017 i detta protokoll. 

 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Kassörens arbete koncentreras till de ekonomiska avsnitten såsom 

framtagande av resultat- och balansräkning, ekonomiska flerårsjämförelser, 

resultatdispositioner och tilläggsupplysningar via notförteckning. 

 

 Ordförandens arbete koncentreras till att leda arbetet med framtagtandet av 

årsredovisningen och ge en samlad bild över året som gått och med siktet in i 

framtiden. 

 

 Sekreterarens arbete koncentreras till att ta fram de deskriptiva delarna i 

årsredovisningen såsom förvaltningsberättelsen, verksamhetsberättelse med 

tonvikt lagd på händelser inom ”kustfamiljen”, verksamhetsberättelse med 

tonvikt lagd på externa aktiviteter presenterad i kalendarisk form. 
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 Arbetet med framtagandet av årsredovisningen skall finnas med på 

dagordningen till styrelsens sammanträden enligt beslut § 16211 i detta 

protokoll. 

 

 Årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 skall senast den 15 mars 2017, 

enligt § 10 i stadgarna överlämnas till revisionerna för granskning/revision. 

 

 Revisionen skall vara avslutad senast den 15 april 2017 genom upprättandet 

av en revisionsberättelse som skall föreläggas årsmötet i april månad 2017, 

med datum som framgår av § 16212 i detta protokoll. 

 

 

 

 

§ 16204 Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens 

samverkansgrupp fram till Vårträffen 2017 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15200 resp. 2015-12-10, § 15235. 

 

Presidiet har gjort en väl av- och sammanvägd bedömning av både för- och 

nackdelar och kommit fram till den slutsatsen, att fördelarna överväger 

nackdelarna samt att Kustmiljögruppen genom sin representation och närvaro i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp aktivt kan påverka såväl 

arbetsinnehåll som arbetsriktning i KSK enligt vad som framgår av föreningens 

stadgar §§ 02 och 03. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Kustmiljögruppen även framledes bör vara representerad i Kalmarsunds- 

kommissionens samverkansgrupp. 

 Kustmiljögruppen representeras av sin ordförande eller från tid till annan t.f. 

ordförande med Rune Fransén som ersättare. 

 Styrelsen efter årsmötet vid ”Vårträffen 2017” får ta ny och aktiv ställning i 

denna fråga. 
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§ 16205  Kustmiljögruppens representation i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens 

och Brömsebäckens avrinningsområden fram till Vårträffen 2017 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15201. 

 

Sekreteraren redogör för, att Kustmiljögruppen har två ordinarie samt två 

                ersättande ledamöter i Vattenrådet enligt vad som framgår av 

          Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Om oss/styrelse. 

Kustmiljögruppens representanter i Vattenrådet för Bruatorpsån-

Grisbäcken-Brömsebäckens avrinningsområden är fram till 2016-12-31: 

Ordinarie ledamöter:       Pia Prestel                  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 
                      
Personliga ersättare:       Robert Briland            Magnus Rosenborg 

Ordföranden redogör för, att här råder det motsatta förhållandet jämfört med 

Kalmarsundskommissionen med en gemensam värdegrund baserad på ideella 

krafter i samverkan. Sekreteraren i Vattenrådet är Pernilla Landin, avlönad 

tjänsteman med 25 % tjänstgöringsgrad – 10 timmar per vecka, som är öppen 

och lyhörd för Kustmiljögruppens tankar, vilket framgår inte minst av § 16197 

resp. § 16198 resp. § 16199 resp. § 16208 resp. § 16209 resp. § 16210 i detta 

protokoll.  

Ordföranden betonar vikten av, att Kustmiljögruppen med sin representation av 

två ordinarie och två ersättande ledamöter är representerad i Vattenrådet för att 

med sin närvaro aktivt stödja och uppmuntra Pernilla Landin i kommunens 

vattenarbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

Det råder onekligen ett stort ömsesidigt förtroende upparbetet sedan år tillbaka 

mellan Vattenrådet och Kustmiljögruppen.  

Med ovan redovisad bakgrund är det då naturligt, att samarbetet och den 

ömsesidiga samverkan som nu finns utvecklas ytterligare i modeller som kan 

vara till fördel för både Kustmiljögruppen och Vattenrådet. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Till ordinarie ledamöter utse Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 Till personliga ersättare utse Hans Brohlin och Jarl Sturesson. 
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§ 16206  Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara fram till Vårträffen 2017 

 

 (Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-10-29, § 15202 resp. 2015-12-10, § 15236 resp.  

2016-02-22, § 16037 resp. 2016-04-25, § 16071) 

 

Sekreteraren gör en återblick från de ärendebeskrivningar och beslut som skett 

sedan hösten 2015. 

 

Från protokollet i april 2016 står det att läsa… 

Det är särskilt glädjande, att det nu öppnats en dörr för Kustmiljögruppen genom 

den roll som observatör som nu tilldelats oss med möjlighet att se, lära och ta 

goda intryck av den verksamhet som Vision Bergkvara står för och gör i 

Bergkvara med omnejd. 

Mot bakgrund av tidigare förda samtal och dialog med Vision Bergkvara och 

dess representant Frida Portin… 

 

Föreslår presidiet styrelsen att besluta 

 Att det är särskilt viktigt, att det är Kustmiljögruppens ordförande som 

representerar Kustmiljögruppen i VB med Rune Fransén som ersättare för att 

tydligt markera vikten av samförstånd och återkoppling till styrelsen vad 

som sker och på vilket sätt som Kustmiljögruppen kan utgöra ett stöd för i 

VB. 

 

 

 

§ 16207 Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp 

genom Torsås samhälle” 

 

Denna paragraf har även en koppling till § 16198 i detta protokoll, då temat för 

”Höstträff 2016” utgjorde även rubriken för denna träff. 

 

 Sekreteraren hänvisar även till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

minnesanteckningarna från sammanträdet 2016-10-27, där det i rubricerat 

ärende framgår att… 

 

”Sammanfattningsvis har 2 våtmarker anlagts, insektshotel, risvasar, fontän och 
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miljöejektor har placerats ut, gångstråk har förbättrats, ekarna i Ödet har huggits 

fram, grillplats har anlagts, träd och buskar har planterats”. 

 

”En broschyr har tagits fram där man sammanfattar projektets åtgärder”.  

 

”Slutsatsen av projektet är att vi har genomfört vad vi lovade, men det tog 9 

extra månader och kostade lite mer än beräknat”.  

 

”Vi har haft många som varit intresserade av projektet och flera vandringar har 

genomförts”.  

 

”Samverkan, kommunicering och engagemang har varit avgörande för att få till 

projektet. Detta betonas flera gånger både i broschyren och i rapporten och dess 

underlag. Projektet hade inte varit lika lyckosamt, om det lokala engagemanget 

saknats”. 

 

”Projektet avslutades 2016-10-31”. 

 

 

På Kustmiljögruppens hemsida kan Du även ta del av följande information … 

För frågor och funderingar vänd er till: 
Pernilla Landin, Torsås kommun, pernilla.landin@torsas.se eller  
0486-33187. 

REDOVISNING AV PROJEKTET 

Projektet har medfinansiering genom statligt stöd till lokala 
vattenprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar. 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun, tillika sekreterare i 
Vattenrådet skriver i broschyren ”Magasinering och fördröjning” under 
rubriken SAMVERKAN ”Allt vårt vattenarbete baseras på att vi samverkar. 
Vi försöker att samverka och samarbeta så brett som möjligt, men också så 
specifikt om som krävs. Vattenrådet och Kustmiljögruppen är några av de 
föreningar och organisationer vi arbetat aktivt med”. 

# Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett 
helhetsgrepp genom Torsås samhälle”. (PDF) 

# Torsåsån en tillgång i Torsås samhälle – idéer och visioner. (PDF) 

# Mer går att läsa på kommunens hemsida på länken 
http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx. 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Magasinering-och-fordrojning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Magasinering-och-fordrojning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Torsasan-en-tillgang-i-Torsas-samhalle.pdf
http://www.torsas.se/projekt/Vattenvardsprojekt-2015.aspx
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka sekreteraren för redovisningen. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 16208 Grisbäcken steg 2 – lägesrapport 

 

 (Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 

 

 Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet som berör aktuellt ärende. 

 

2016-11-16 

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

med rubriken ”Grisbäcken steg 2”. 

 

Sekreteraren hänvisar även till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

minnesanteckningarna från sammanträdet 2016-10-27, där det i rubricerat mail 

enligt nedan framgår att… 

2016-10-27 
Vid Vattenrådets sammanträde lämnar Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet en lägesrapport för vattenprojektet Grisbäcken – steg 2 enligt 
vad som framgår av sammanfattningen nedan… 

Sammanfattning: 
 
Tre områden har strukturkalkats, sammanlagt ca 15 ha, varav 11 ha inom 
Grisbäckens avrinningsområde. 7-10 ton kalk med en koncentration på 10 
% bränd kalk. Område 1 har plöjts i oktober. Resultatet visade att 10-20% 
mindre drivmedel åtgår samt att plöjningen gick snabbare för det område 
där man hade strukturkalkat. 

Följ länken 
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkQlhPVUt2STVkNHc/view 

så ser du när det konstaterades, att bränsleförbrukningen var lägre för det 
strukturkalkade området än det var för nollområdet. 

Ni kan följa denna länk för att se hur det gick till när 10 ha i Skorrö 
strukturkalkades 
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkNl92cUVIZ1lsa2s/view  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Grisbacken-steg-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkQlhPVUt2STVkNHc/view
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkNl92cUVIZ1lsa2s/view
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Avgörande för resultatet av strukturkalkat område är att… 
 
– Marken är förberedd/finfördelad innan åtgärd. 
– Väderförhållandena är gynnsamma och torra, när kalken ska ner i jorden. 
– Bra nedblandning av kalken. 

Om marken inte är finfördelad och man sprider kalken vid fuktigt väder så är 
risken att den brända kalken reagerar och blir cementliknande. 

Under 2017 och 2018 söks nu en projektledare som ska kunna arbeta med 
att stötta och stödja lantbrukarna, så att fler åtgärder genomförs. 

Just nu tar vi fram en enklare folder som har fokus på strukturkalkning. 
Under nästa år ska vi arbeta för att fler typer av åtgärder genomförs. 

Än så länge ligger vi i fas, men mycket beror på om vi hittar projektledare 
eller ej. 

LOVA projekt – Grisbäcken steg 2 
2016-10-24 

Målet med vårt arbete är att genomföra en variation av åtgärder som leder 
till att näringsläckaget till Grisbäcken reduceras med > 110 kg/år som 
senast 2027. Åtgärderna görs både på land och i vattendraget. 

Projektet görs i sammarbete med LRF, Greppa näringen, Torsås kommun, 
Kustmiljögruppen och Vattenrådet. 

Detta projekt har medfinansiering genom statligt stöd till lokala 
vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Under projekttiden finnas en tjänst på 50 % för att driva arbetet framåt. 
 
Under 2016 fördelas tiden på flera personer. 2017-2018 är det ännu inte 
säkerställt hur tiden och arbetsuppgifterna fördelas. 

Fokus i projektet ligger på att hålla kvar näringen på åkermark för att gynna 
växterna och för att minska näringsläckaget till Grisbäcken.   

Så här började det och så här långt har vi kommit 
 
Sommaren 2015 inventerades Grisbäcken och dess närområde, då 
identifierades ett större antal möjliga åtgärder. 
 
Vi gick vidare och sökte projektet Grisbäcken steg 2.  
Den31/4 2016 fick vi besked om att vi skulle få projektet. 
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I projektets uppstart ingick att vi skulle genomföra två informationsmöten 
redan i början av maj 2016. 
  
Gruppen började diskutera, och kom fram till att vi borde försöka få till ett 
testområde där man skulle strukturkalka redan under försommaren 2016. 
Sent på säsongen var det dock. Men vi hittade en markägare som precis 
var i tagen att så majs på sin lerrika åker. Vi slog till och strukturkalkade 3 
ha. Majsen som såddes har växt fantastiskt bra, trots torka. Nu är majsen 
skördad och uppföljning pågår. 

I projektets inledning hade vi redan bestämt, att senast hösten 2016 skulle 
vi försöka få till strukturkalkning ut med något av de lerrika områdena som 
identifierades under sommaren 2015 när Grisbäcken inventerades. 

Under hösten har vi därför strukturkalkat 10 ha åkermark med totalt 70 ton 
brunnen kalk. Här Strukturkalkning Skorrö kan ni se en film om vad 
strukturkalkning är och hur det såg ut när vi strukturkalkade i Skorrö. 

 

 

 

 

 

 

Denna typ av kalk är känslig för väder och vind. När nedbrukningen sker 
måste det vara varmt och torrt. Blir kalken blöt/fuktig innan den brukas ned 
bildas en skorpa ungefär som processen är när cement brinner/härdas. 
Därför valde vi att se till att den sista kalken som blev kvar när de 10 ha var 
klara nyttjades för strukturkalkning av ca 1 ha lerrik åkermark hos annan 
markägare inom Grisbäckens avrinningsområde. Så under samma dag fick 
vi ca 11 ha åkermark strukturkalkad ut med grisbäckens avrinningsområde. 
Uppföljning under våren 2017. 

Uppföljning av första området som strukturkalkades. Här ser ni en 
Filmsekvens gällande uppföljning av första området som stukturkalkades maj 
2016. 
 
Ytterligare information finns på Vattenrådets hemsida på länken 
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/  

För frågor och/eller funderingar kontakta: 
Pernilla Landin, 0486-331 87. 

https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkNl92cUVIZ1lsa2s/view
https://drive.google.com/file/d/0B2mkWtdmuSQkQlhPVUt2STVkNHc/view
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka sekreteraren för redovisningen. 

 

 Med spänning följa och se fram emot vad som fortsättningsvis händer i detta 

projekt med aktivt stöd av Kustmiljögruppen. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

§ 16209 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-10-10, § 16169. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 10 november 2016, § 16169 framkom följande. 

 

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

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… 

- Kärrabo Kustvårdsförening,  

- Skeppevik/Björkenäs, 

-  Södra Kärr 

 

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

 

2016-10-12 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Anna Evaldsson, Lindha Andersson, 

Pernilla Johansson, Ulrik Schmatz och Ulla Andersson med rubriken Projekt 

”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” jämte en bifogad fil… 

# § 16169, 2016-10-10 – Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. 

(PDF) 

 

2016-10-12 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson och Gunnar 

Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening med rubriken Projekt ”Vik för vik – mot 

en friskare Östersjökust” jämte en bifogad fil… 

# § 16169, 2016-10-10 – Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. 

(PDF) 

 

2016-10-13 

Inkommer mail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr med rubriken Vik till 

vik… i Södra Kärr. 

2016-11-16 

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

med rubriken ”Vik för vik – mot en renare Östersjökust”. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Inför det kommande styrelsemötet så har sekreteraren via mail 2016-11-16 

                     kontaktat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att få kunskap om hur 

                   pass långt Länsstyrelsen i Kalmar län hunnit i sitt utvärderingsarbete av de 

               inkomna svaren från kommunerna i länet. 

 Pernilla L bollar i sin tur frågan vidare till Carina Pålsson, som sakkunnig vid 

              Vattenenheten på Länsstyrelsen, där Carina P skriver… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sodra-Karr-Vik-for-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16169-2016-10-10-Projekt-Vik-för-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Karrabo-Projekt-Vik-för-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16169-2016-10-10-Projekt-Vik-för-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vik-till-vik-i-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Vik-for-vik-mot-en-renare-Ostersjokust.pdf
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 ”Arbetet med vik för vik är ganska vilande till efter årsskiftet, men preliminärt 

                   har vi valt ut Väsby fjärd samt Grisbäckens mynning + Löftaåns mynning, 

  eftersom där pågår större LOVA-projekt och det känns vettigt med en helhet. 

  Ev. kan vi lägga till ytterligare ett område. Inga vikar i Oskarshamn är utvalda i 

             detta projekt”. 

 Sekreteraren reflekterar över Länsstyrelsens svar utifrån dess gjorda föreslagna 

                   val och prioriteringar i Vik för vik projektet – mot en renare Östersjökust, då 

                Torsås kommun, Vattenrådet och Kustmiljögruppen ånyo blivit uppmärk- 

                sammade även i detta vattenprojekt. 

 Att få vara en aktiv part samt en del av det arbete för att öka takten och utveckla 

              samarbetet kring åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank 

               för kustvattenåtgärder måste för oss kännas både som en utmaning och sporre. 

 Carina Pålsson lämnar dörren på glänt för ytterligare ett område, vilket göra att 

                  styrelsen måste ta ställning till om ytterligare en vik inom Torsås kommuns 

                  kustremsa – Kärrabo alternativt Björkenäs skulle kunna vara med och omfattas 

                  av/ingå i Vik för vik projektet. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Presidiet får i uppdrag, att före årsskiftet ta förnyade kontakter med 

Vattenrådet och Vattenenheten vid Länsstyrelsen för att ytterligare 

aktualisera, att vik för vik projekt mot en friskare Östersjökust utmed 

kustremsan i Torsås kommun omfattas även av antingen Kärrabo eller 

Björkenäs. 

 

 

 

§ 16210 Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande åtgärder inom 

Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 resp.  

2015-01-22, § 15023 resp. 2015-05-21, § 15132 resp. 2015-09-17, § 15163 resp. 

2015-10-29, § 15205 samt 2015-12-10, § 15238. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som är klickbar nedan. 
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2016-02-06 

Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) från Christian Lindström, gatu- 

och parkchef i Torsås kommun till Rune Alexandersson, Gunnar Larsson, 

Kärrabo kustvårdsförening och Rune Fransén, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Delprojekt Badudden – Kärrabo Kustvårdsförening”. 

 

Christian Lindström skriver som svar på Pia Prestels mail 2016-02-03… 

 

”Jag har blivit briefad kring det förslag som ligger gällande förbättring av 

vattenkvalitén vid Badudden. Lösningen skulle utgöras av någon slags 

lågvarvspump som hjälper till att flytta färskvatten till den södra sidan av udden 

om jag förstått det rätt. Vi kan väl hålla kontakten och försöka ordna en träff nu i 

vår”. 

 

Pia Prestel deltog, som representant för Kustmiljögruppen vid ett platsbesök på 

Badudden den 10 november 2016 tillsammans med Rune Fransén 

Kustmiljögruppen, Christian Lindström Torsås kommun och Gunnar Larsson 

Kärrabo Kustvårdsförening. 

 

Av Pias minnesanteckningar av besöket framgår, att Torsås kommun ser positivt 

på själva idén och att projektet i sig inte är alltför speciellt eller tekniskt 

komplicerat och kostnadskrävande. Investeringsbudgeten för att åtgärda 

vattenproblematiken vad gäller badvattnets kvalité och struktur för 

verksamhetsåret 2017 är intecknat, men möjligheter finns ju alltid till att göra 

omprioriteringar, då åtgärder vid själva badudden vad avser andra tekniska 

faciliteter då det gäller omklädningsytter mm skall ske under 2017. Om inte 

åtgärder sker under 2017, så kan projektet tas med i kommunens tekniska 

investeringsplan för exempelvis 2018. 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av tankarna kring den genomförda 

förstudien om Badudden. 

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. 
 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening får till uppgift, att som ersättare 

i styrelsen bevaka och följa upp vad som händer med projekt Badudden. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Delprojekt-Badudden-Karrabo-kustvardsforening.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
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§ 16211 Sammanträdesplanering fram till Vårträffen 2017 

 

 Det åligger presidiet, att vid det sista sammanträdet på det gamla 

verksamhetsåret 2016 presentera för styrelsens ledamöter en sammanträdes- 

planering inför det nya verksamhetsåret 2017. 

 

Denna gång är det lite mer komplicerat, då de tre exekutiva ledamöterna 

(ordförande, kassör och sekreterare) i styrelsen lämnar styrelsearbetet i samband 

med ”Vårträffen 2017”. 

 

 Det arbete som ligger framför styrelsen fram till Vårträffen 2017 är bland annat 

att presentera en årsredovisning för verksamhetsåret 2016, med de stoppdatum 

som framgår av § 16203 i detta protokoll. 

 

 Härutöver finns ju som bekant den helt avgörande uppgiften, att intill Vårträffen 

2017 få fram valbara kandidater, så att styrelsen fullt ut blir beslutsför. 

 

 Styrelsen har tidigare haft måndagar som sammanträdesdagar, ett förhållande 

som även nu lagt förslag baseras på. 

 

 

 Presidiets föreslår styrelsen att besluta att till sammanträdesdagar välja 

måndagar på följande angivna datum. 

 

 Måndagen den 23 januari 2017 hos??? 

 Måndagen den 6 mars 2017 hos Pia Prestel i Ragnabo. 

 Måndagen den 3 april 2017 hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i Södra Kärr. 

 

 

 

 

§ 16212 ”Vårträff 2017” lördagen den 29 april 2017 med efterföljande årsmöte 

 

 Presidiet har inom sig valt, att föreslå styrelsen att ”Vårträffen 2017” går av 

stapeln lördagen den 29 april 2017 och skall innehålla de punkter som framgår 

av föreningens stadgar enligt § 14. 

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 ”Vårträff 2017” skall avhållas/genomföras lördagen den 29 april 2017. 
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 Presidiet får återkomma till styrelsen om program för Vårträffen 2017” 

under första kvartalet 2017. 

 

 

  

 

 

Informationsärenden §§ 16213 – 16225 – fasta paragrafer/ punkter på dagordningen 

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.  

 

 

§ 16213 Vattenrådet 

2016-11-02 

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

rubriken ”Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet den 27/10 2016 

samt inbjudan från Ölands vattenråd till föreläsning den 7/11 jämte en 

bifogad fil… 

# Minnesanteckningar från styrelsens sammanträde i Vattenrådet 2016-10-

27. (PDF) 

2016-11-04 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare med 

rubriken ”Bräkneåns vattenråd bjuder in den 16 november 2016 till en 

temakväll med fokus på kunskapsförmedling och aktuella vattenrådsfrågor” 

jämte en bifogad fil… 

# Bräkneåns vattenråd inbjuder till temakväll 2016-11-16 – 

Kunskapsförmedling och aktuella vattenrådsfrågor”. (PDF) 

2016-11-07 

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

personligt reflekterande karaktär med rubriken ”Utbyte av information i 

samverkan”. 

 

 

§ 16214 Ölands Vattenråd 2016 

2016-11-07 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-fran-senaste-styrelsemotet-2016-10-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar_27_oktober_2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar_27_oktober_2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-16-nov-2016-Brakneans-vattenrad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-16-nov-2016-Brakneans-vattenrad.pdf
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personligt reflekterande karaktär med rubriken ”Utbyte av information i 

samverkan”. 

 

§ 16215 Ostkustens vattensamling 

2016-11-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Renate Foks, projektledare och 

vattenrådssamordnare, serviceförvaltningen Kalmar kommun med rubriken 

”Kalmarsunds- kommissionen: återkoppling Race for the Baltic, City 

Accelerators möte i Stockholm” jämte en bifogad fil… 

# Var finns pengarna? – KSK svarar! (PDF) 

 

 

§ 16216 Kalmarsundskommissionen 

2016-11-13 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environmental Group med rubriken ”Kalmarsundskommissionens 

styrgruppsmöte 24/11” jämte en bifogad fil… 

# Verksamhetsplan för 2017. (PDF) 

2016-11-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Renate Foks, projektledare och 

vattenråds- samordnare, serviceförvaltningen Kalmar kommun med rubriken 

”Kalmarsunds- kommissionen: återkoppling Race for the Baltic, City 

Accelerators möte i Stockholm” jämte en bifogad fil… 

# Var finns pengarna? – KSK svarar! (PDF) 

 

 

§ 16217 Torsås kommun 

 Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 16218 Länsstyrelsen i Kalmar län 

Inga inkomna handlingar. 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KSK-aterkoppling-Race-for-the-Baltic-City-Accelerator-fran-mote-i-Stockholm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Var-finns-pengarna-KSK-2016-11-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KSKs-styrgruppsmote-2016-11-24.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VP-KSK-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KSK-aterkoppling-Race-for-the-Baltic-City-Accelerator-fran-mote-i-Stockholm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Var-finns-pengarna-KSK-2016-11-15.pdf
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§ 16219 HaV – Havs- och vattenmyndigheten 

Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 16220 WebbochForm.se 

2016-10-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunilla Hagström, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Fel bild”. 

2016-10-28 

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

”Ett kort uttalande om Webbochform.se?” 

2016-11-05 

Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) till Johan Blomqvist, 

Webbochform.se med rubriken ”Ett kort uttalande om Webbochform.se”. 

2016-11-05 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se 

med rubriken ”Åtgärder att se över på Kustmiljögruppens hemsida”! 

2016-11-06 

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

”Tack för din medverkan”! 

2016-11-07 

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

rubriken ”Fel bild”.  

 

 

§ 16221 Greppa Näringen 

 

              2016-11-18 

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

  skapade syrebrist i Europas sjöar”. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Fel-bild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Ett-kort-uttalande-om-Webbochform.se_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Ett-kort-uttalande-om-Webbochform.se_-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Atgarder-att-se-over-pa-KMGs-hemsida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Tack-for-din-medverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Fel-bild-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avloppsutslapp-skapade-syrebrist-i-Europas-sjoar.pdf
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§ 16222 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt 

Hänvisning under denna paragraf sker till nedan angivna paragrafer i detta 

              protokoll. 

- § 16207 Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett 

helhetsgrepp genom Torsås samhälle”. 

- § 16208 Grisbäcken steg 2 – lägesrapport. 

- § 16209 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – 

lägesrapport. 

- § 16210 Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande 

åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport. 

 

 

§ 16223 Nyhetsbrev nr 4 – Vintern 2016 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande informerar om, att det sista Nyhetsbrevet för 

verksamhetsåret 2016 kommer att distribueras till det lite drygt 150 prenume- 

ranterna lagom till första advent. Nyhetsbrevet kommer att finnas med i 

protokollet från styrelsens sammanträde den 28 november 2016 under 

informationsärenden. 

  

Ur innehållet kan omnämnas: 

 

- Valberedningen informerar genom att ta nya tag på mottot – ”vi kämpar 

oförtrutet vidare”. 

 

- Tidsbegränsat förordnande för Pia Prestel, Lena Peribert och Karl-Gustaf 

(Kåge) Eklund fram till Vårträffen 2017. 

 

- Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett 

helhetsgrepp genom Torsås samhälle”. 

 

- Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. 

 

- Planer för ett nytt vattenprojekt inom Kärrabo Kustvårdsförening – 

Badudden/delprojekt 01 – som ingick i den förstudie som genomfördes under 

2014/2015. 

 

- Vassklippning 2017 i fara? – är beroende av beslutsför styrelse för 

Kustmiljögruppen, då Länsstyrelsens samråd enligt miljöbalken är utställt på 

Kustmiljögruppen. 
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§ 16224 Inbjudan till informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober 2016 för nya 

              ledamöter i Kustmiljögruppensstyrelse 

2016-10-13 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, 

kandiderar som ersättare till Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2017 med 

rubriken ”Inbjudan till informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober 

klockan 16.00 för nya ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse”. 

2016-10-13 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Kifle Yessab, 

kandiderar som ersättare till Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2017 med 

rubriken ”Träff med de nya aspiranterna i Kustmiljögruppen”. 

2016-10-17 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi saknar svar på vår inbjudan till 

informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober, klockan 16.00” – Jarl 

Sturesson. 

2016-10-21 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Jarl Sturesson, 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi saknar svar på vår inbjudan till 

informationseftermiddag – söndagen den 23 oktober 2016, klockan 16.00”. 

 

 

§ 16225 Miljöskyddsärande – Kärrabo Kläckägg AB 

2016-11-07 

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

personligt reflekterande karaktär med rubriken ”Utbyte av information i 

samverkan”. 

2016-10-21 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Sjögren, 

Hushållningssällskapet i Kalmar med rubriken ”Information om 

miljöskyddsärende” jämte sju bifogade filer… 

# Information miljöskyddsärende. (PDF) 

# Samrådsunderlag inför planerad tillståndsansökan för utökad 

kläckäggsproduktion. (PDF) 

# Bilaga 1 – Situationsplan. (PDF) 

# Bilaga 2 – Spridningsareal. (PDF) 

# Bilaga 3 – Fornminnen. (PDF) 

# Bilaga 4 – Naturvärden. (PDF) 

# Bilaga 5 – VISS Grisbäcken. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan-till-informationseftermiddag-2016-10-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Traff-med-de-nya-aspiranterna-i-KMG.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-svar-pa-var-inbjudan-till-informationsdag-2016-10-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Sv-Visaknar-svar-pa-inbjudan-till-informationstraff-2016-10-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information-om-miljoskyddsarende-Karrabo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Information-miljÂskyddsñrende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/SamrÑdsunderlag-Kñrrabo-med-underskrift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/SamrÑdsunderlag-Kñrrabo-med-underskrift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-1-Situationsplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-2-Spridningsareal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-3-Fornminnen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-4-Naturvñrden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bilaga-5-VISS-Grisbñcken.pdf
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2016-11-02 

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

rubriken ”Minnesanteckningar från senaste styrelsemötet den 27/10 2016 

samt inbjudan från Ölands vattenråd till föreläsning den 7/11 jämte en 

bifogad fil… 

# Minnesanteckningar från styrelsens sammanträde i Vattenrådet 2016-10-

27. (PDF) 

Av minnesanteckningarna från Vattenrådet enligt ovan framgår, att yttrandet är 

gemensamt för Vattenrådet och Kustmiljögruppen utformat som ett SAMÅD.  

2016-11-02 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Samrådsyttrande Kärrabo Kläckägg AB”. 

 

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  

§§ 16226-16228  

 

§ 16226 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-10-11 – 2016-11-28. 

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.  

 

2016-10-19 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Leif Pettersson, lokaltidningen 

Östran med rubriken ”Kustmiljögruppen behöver Din medverkan” jämte fyra 

bifogade filer… 

# Kallelse (PDF) 

# Pressrelease inför höstmötet 2016-10-29 (PDF) 

# Profilbild kompetensområden 2017 (PDF) 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-fran-senaste-styrelsemotet-2016-10-27.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar_27_oktober_2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar_27_oktober_2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Samradsyttrande-Karrabo-Klackagg-AB.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/KMG-behover-Din-medverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/KALLELSE-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Pressrelease-infor-hostmotet-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Profilbild-kompetensomraden-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf
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2016-10-12 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens såväl ordinarie såväl som 

ersättare samt föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Protokollet från styrelsens sammanträde den 10 

oktober 2016 är nu justerat” jämte 4 bifogade filer… 

# Styrelseprotokoll från 2016-10-10. (PDF) 

# § 16163, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende 

Verksamhetsplan 2017-2019. (PDF) 

# § 16164, 2016-10-10 – Styrelsens förslag till föreningsstämman avseende 

Verksamhetsbudget 2017-2019. (PDF) 

# Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå 2016-10-12 – 

Arbetsmaterial. 

 

2016-10-13 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Tidningsartikel” jämte en bifogad 

fil… 

Informativ vandring i Torsås, Östran 2016-08-29 (JPG) 

 

2016-10-19 

Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr med rubriken 

”Ber om hjälp med att kontrollera Christers mailadress”. 

2016-11-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, Södra Kärr 

Samfällighetsförening med rubriken ”Artikel i Barometern-OT 2016-10-24 

som berör fiberutbyggnad i Torsås kommun”. 

2016-11-16 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) KALLELSE till styrelsens ordinarie 

sammanträde måndagen den 28 november 2016 jämte presidiets förslag till 

dagordning till styrelsens såväl nya såväl som gamla ledamöter och 

ersättare samt till föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet jämte en bifogad fil… 

# KALLELSE till styrelsens ordinarie sammanträde måndagen den 28 

november 2016 jämte presidiets förslag till dagordning. (PDF) 

 

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/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-10-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Styrelseprotokoll-2016-10-10.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16163-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-foreningsstamman-avseende-VP-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16163-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-foreningsstamman-avseende-VP-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16164-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-foreningsstamman-avseende-VB-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16164-2016-10-10-Styrelsens-forslag-till-foreningsstamman-avseende-VB-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Tidningsartikel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Ostran20160829.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Ber-om-hjalp-med-att-kontrollera-Christers-mailadress.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Artikel-i-Barometern-OT-2016-10-24-fiber.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-2016-11-28-utan-arendeberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-2016-11-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kallelse-till-styrelsemote-2016-11-28.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/
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§ 16227 Nästa styrelsemöte 

 Sekreteraren hänvisar till vad styrelsen beslutat i § 16211 i detta protokoll. 

 

§ 16228 Mötets avslutande 

 

 

Bergkvara den 21 november 2016 

 

 

Pia Prestel                                                                       

T.f. ordförande                                         Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

                                                                                    Sekreterare 


