
 

 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 30 maj 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke/Söderåkra. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-05-27 

                        

           

 

§ 16098 Utvärdering av Bergkvaradagen den 5 maj 2016 – Kristi himmelfärds dag 

 

                   Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträde 2016-02-22, § 16031 resp. 2016-04-25, § 16070. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-05-04 

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

ordförande med rubriken Bergkvaradagen/Fotografering. 

  

2016-05-09 

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

med rubriken ”Bergkvaradagen” med TACK till samtliga ledamöter i 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen-fotografering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen-mitt-TACK.pdf


Kustmiljögruppens styrelse såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter 

för fina insatser”. 

2016-05-09 

Inkommer mail (PDF) från Ove Lindh, ersättande ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Bilder från Bergkvaradagen  

2016-05-05”. 

2016-05-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Bergkvaradagen”. 

 

Ledamöterna redogör för sina tankar och reflektioner, som redovisas nedan. 

Klicka på den blå länken för att ta del av hela planeringen av Bergkvaradagen. 

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

2016-05-05/  

 

 

Pia Prestel har tidigare varit med om fem Bergkvaradagar och Kåge Eklund 

likaså varit med om fyra och de båda är av den uppfattningen, att detta år var 

den bästa av alla med många besök, vilket kan förklaras av… 

- Det fina vädret med en svag sydostlig svalkande vind i den värmande 

vårsolen. 

- Den strategiska placeringen av marknadsståndet, vilket gav goda 

förutsättningar för att fästa markandsbesökarnas uppmärksamhet på, att 

Kustmiljögruppen var representerad. 

- Bra försäljning av lotter. 

- Intressemagnet med glasburkar av spigg och svartmunnad smörbult, två 

olika fiskar som drog barnens uppmärksamhet till sig och därmed även 

föräldrarnas. 

- Besökare med erfarenhet av barn i sin profession, var särskilt intresserade av 

insektshotellen, förutom fiskarna givetvis och julgranen med stjärna i toppen 

skapade nyfikenhet, till följd av fel årstid. Julgranen är ett utmärkt redskap 

som risvase för yngel av gädda och abborre och blir inte lika lätt föda åt 

spiggen. 

- De upptryckta foldrarna i sina ställ, som KMG:en fått låna av Vattenrådet 

gjorde det överskådligt för intresserade att plocka, läsa och ta med sig hem. 

- Bra samverkan mellan styrelsens ledamöter gjorde att både upp och 

nedplockning av marknadsståndet gick snabbt. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bilder-Bergkvaradagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Bergkvaradagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-2016-05-05/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-2016-05-05/


Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att redovisade tankar, reflektioner och erfarenheter skall ligga till grund för 

kommande års ”Bergkvaradagar”. 

 Att ärendet läggs till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 


