
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 - 16065   

 

 

 § 16070 Bergkvaradagen den 5 maj 2016 – Kristi himmelfärds dag 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                 sammanträde 2016-02-22, § 16031. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16031 framkom följande. 

 Styrelsen tog vid sitt sammanträde 2016-01-25, § 16006 beslut om, att anta en 

                   ny, reviderad och uppdaterad verksamhetplan för 2016 med plan 2017-2018. 

 Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken nedan.   

                     Verksamhetsplan 2016 med plan för 2017-2018.(PDF)   

 Av punkt B:04 framgår det, att Bergkvaradagen är årligt återkommande i maj 

                månad och i samband med Kristi himmelsfärds dag, som i år är den 5 maj. 

 I ansvarsrutan står det att ”tre deltar” och i kommentarrutan står det ”beroende 

                  på aktuell arbetsbelastning”. 

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


 Av erfarenhet från tidigare år, så vet sekreteraren, att inom en inte alltför 

                avlägsen framtid så kommer det en inbjudan från Bergkvara Samhällsförening 

              med förfrågan om deltagande.  

 Presidiet ber styrelsen, att ta ställning till/fatta beslut om deltagande och vilka 

                  personer som skall representera Kustmiljögruppen samt tema för dagen. 

                   Från tidigare år har Bergkvaradagen varit mellan 10.00 – 14.00 exklusive  

               upplockning och nedplockning. De deltagande disponerar ett mässbord med  

             egen medhavd presenning som skydd för sol och vind samt möjlighet till eluttag. 

 

                Presidiets öppna inställning till deltagande på Bergkvaradagen leder till, att 

                Magnus Rosenborg fattar fanan och anser det som en självklarhet, att 

                Kustmiljögruppen skall närvara vid denna kustaktivitet för och med lokal- 

               befolkningen med Kalmarsund och Garpens fyr som dekor. De föreningar som 

                finns med och är representerade på Bergkvaradagen syns och därmed finns de 

  också, som ett bevis på att de är en levande aktör med sitt eget budskap i 

              närsamhället.  

  

                      Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad genom sin styrelse och delta på 

Bergkvaradagen den 5 maj 2016. 

 Dagen indelas i två pass med två arbetslag Lena Peribert/Robert Briland 

respektive Pia Prestel/Magnus Rosenborg/Kåge Eklund. 

 Presidiet lämnar förslag till planering som presenteras vid styrelsens 

sammanträde den 25 april 2016. 

 Försäljning av Kustmiljögruppens vårlotteri startar, se § 16038, 2016-02-22 i 

detta protokoll. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

2016-03-10 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med 

rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – dags att planera dagen!” jämte en bifogad 

fil… 

# Bergkvaradagen 2016 – torsdag 5/5. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen-2016-dags-att-planera-dagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen_2016-till-f-Âreningar-mm.pdf


2016-03-22 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara 

Samhällsförening med rubriken Bergkvaradagen 2016 – dags att planera 

dagen!” 

2016-03-23 

Inkommer kompletterande svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Kopiering av informationsmaterial till 

Bergkvaradagen den 5 maj 2016. 

2016-03-23 

Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) till Frida 

Portin, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – 

dags att planera dagen”. 

 

2016-03-27 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – inbetalning av 

marknadsavgift”. 

 

2016-03-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening 

med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – dags att planera dagen!” 

2016-04-11 

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

med rubriken ”Olofs kontaktuppgifter – med upplägg”. 

 

2016-04-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Olof Engstedt, projektledare Rovfisk 

Kalmar-Östergötland vid Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. 

2016-04-19 

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

med rubriken ”Framtagning av underlag till Bergkvaradagen 2016-05-05”. 

2016-04-19 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med 

rubriken ”Våryran och Bergkvaradagen i maj 2016” jämte tre bifogade filer… 

# Våryra 2016 – A-3 poster. (PDF) 

# Bergkvaradagen 2016 – programblad. (PDF) 

# Bergkvaradagen 2016 – annons B. (PDF) 

2016-04-26 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Spigg! Bergkvaradagen”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-Bergkvaradagen-2016-dags-att-planera-dagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sv-Kopiering-av-informatiopnsmaterial-till-Bergkvaradagen-den-5-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/SV-VB-Bergkvaradagen-2016-dags-att-planera-dagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen-2016-inbetalning-av-marknadsavgift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sv-VB-Bergkvaradagen-2016-dags-att-planera-dagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Olofs-kontaktuppgifter-med-upplagg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppen-onskar-hjalp-av-Dig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Framtagning-av-underlag-till-Bergkvaradagen-2016-05-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Varyran-och-Bergkvaradagen-i-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VÑryra-2016-A3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen_2016-programblad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen_2016-annons-B.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Spigg-Bergkvaradagen.pdf


Sekretariatet redovisar sitt planeringsförslag med öppenhet för att möta tankar, 

reflektioner och synpunkter på nedan upprättad checklista/planeringslista som är 

klickbar och som finns på hemsidan under länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-

kristi-himmelsfards-dag-torsdagen-den-5-maj-2016-mellan-10-00-till-14-00/  

Tidningsartikel i lokalpressen: 

Fest när Bergkvara tänker fira 400 år, Östran 2016-04-15 (PDF) 

# Checklista att ta med sig till Bergkvaradagen. (PDF) 

# Frågesport med svarstalong. (PDF) 

# Lottlistansvarig nr 13 – Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 
 
             # Lottlistansvarig nr 15 – Pia Prestel 
 
            # Lottlistansvariga nr 17 – Lena Peribert/Robert Briland 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av presidiet upprättad ”Checklista” för de ledamöter av 

styrelsen som skall representera Kustmiljögruppen på Bergkvaradagen den 5 

maj 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

                   

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-kristi-himmelsfards-dag-torsdagen-den-5-maj-2016-mellan-10-00-till-14-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-kristi-himmelsfards-dag-torsdagen-den-5-maj-2016-mellan-10-00-till-14-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Ostran20160415.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Checklista-Informationsmaterial-till-marknadsstand-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Fragesport-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-13-Kage.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-15-Pia-Prestel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-17-Lena-och-Robert.pdf

