
 
 

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                      

 

 

Utdrag från protokoll § 16069 ss 33 – 35 från styrelsens sammanträde den 

25 april 2016. 

 

Valberedningen har till samtliga ordförande i Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar skickat ut ett upprop den 4 april 2016 genom en 

nomineringsportal, så att varje förening får en möjlighet fram till den 22 april 

2016, att nominera kandidater till posterna som ordförande, sekreterare och 

kassör, vilket anges genom att klicka på länkarna nedan. 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

Till uppropet har det fogats uppgifter om vilka föreningar mellan åren  

2011-2016, som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse. Klicka på 

länken nedan. 

 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf


Skulle mot förmodan nu vidtagna åtgärder från valberedningens sida inte ge ett 

positivt utfall, så har valberedningen för avsikt att vända sig till personer som 

idag inte tillhör ”kustfamiljen” och tillfråga hen om det finns intresse att 

engagera sig i Kustmiljögruppen. Namn finns som tidigare nämnts, så det är 

bara att trycka på ”aktivitetsknappen” och låta arbetet gå vidare. 

Valberedningen har tagit fram en profilbild över behövda kompetensområden på 

ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse för 2017, vilken är klickbar nedan 

# Profilbild – kompetensområden 2017. (PDF) 

 

Valberedningens ordförande Pia Prestel skickar en påminnelse till samtliga 

ordförande i Kustmiljögruppens styrelse 2016-04-18, som finns i diariet med 

samma datum. 

 

2016-04-18 

Valberedningen översänder via sin ordförande Pia Prestel mail (PDF) till 

samtliga ordförande i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken 

”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse” jämte två bifogade filer… 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

2016-04-21 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra 

Ragnabo med rubriken ”Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens 

styrelse för verksamhetsåret 2017”. 

2016-04-25 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, 

Gunnarstorps Miljöförening med rubriken ”Vi saknar från Din 

medlemsförening förslag på ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017”. 

 

Sekreteraren kan konstatera, att vad som framgår av ovan inkomna handlingar i 

diariet så är det enbart fyra av femton medlemsföreningar som hörsammat 

valberedningens möjlighet till att nominera ledamöter till Kustmiljögruppens 

styrelse för verksamhetsåret 2017, verksamhetsåren 2017 och 2018, nämligen 

Miljöföreningen Södra Ragnabo, Gunnarstorps Miljöförening, Norragårdens 

Samfällighetsförening och Södra Kärr Samfällighetsförening. Samtliga fyra 

föreningar anger i sina mailsvar, att de inte har några ledamöter att nominera till 

styrelsen för det kommande verksamhetsåret 2017, de kommande verksamhets- 

åren 2017-2018. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vi-saknar-fran-Din-medlemsforening-forslag-pa-ledamoter-till-KMGs-styrelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nominering-av-ledamoter-till-KMGs-styrelse-for-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vi-saknar-nomineringsforslag-till-KMGs-styrelse-for-2017.pdf


 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att valberedningen skall invänta medlemsföreningarnas 

nomineringsförfarande, som går ut den 22 april 2016 innan ytterligare 

åtgärder med rekrytering av externa styrelseledamöter vidtas. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

Styrelsen beslutar även med tillägg för… 

 Att valberedningen nu har mandat för, att gå vidare i sitt arbete med att söka 

potentiella ledamöter utanför kustfamiljen enligt  

Profilbild – kompetensområden 2017 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf

