
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

 

Tid:  Måndagen den 10 oktober 2016, klockan 18.00. 

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

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder att delta 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Robert Briland, ledamot 

Ove Lindh, ersättare 

 

 

§ 16168 ”Hösträff 2016” med efterföljande föreningsstämma enligt § 12 i stadgarna 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

  sammanträde 2016-08-29, § 16142. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16142 framkom följande. 

 

 Styrelsen beslutade 

 

 Att föreningsstämman hålls lördagen den 29 oktober 2016 i BBK:s 

klubblokal i Bergkvara småbåtshamn, Dalskärsvägen 4, Bergkvara. 

 

 Att Pia Prestel får i uppdrag att boka BBK:s klubblokal. 

 

 Att det inte blir någon traditionell ”Höstträff 2016” utan att programmet 

koncentreras till föreningsstämman och möjligheterna med att få till en 

numerär styrelse som överensstämmer med stadgarna. 

 



 Att sekreteraren får i uppdrag att lägga ut och kalla till föreningsstämma på 

hemsidan under senaste nytt. 

 

 Att sekreteraren i övrigt får administrera kallelse och underlag med 

tillhörande material och information till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

2016-08-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Återkoppling på rubrik till Kustmiljögruppens Höstträff 2016”. 
 
2016-09-06 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning/Höstträff”. 
 
2016-09-06 
Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning/Höstträff”. 
 
2016-09-20 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Ramplanering av Kustmiljögruppens 
Höstträff 2016”. 

2016-09-22 

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

med rubriken ”Ramplanering av Kustmiljögruppens Höstträff 2016”. 

 

Sedan styrelsens senaste sammanträde i ultimo augusti har diskussioner och 

tankar inom presidet samt samtal med Pernilla Landin mynnat ut i att tidigare 

tagna beslut i styrelsen till viss del ändrats och modifierats mot bakgrund av allt 

det positiva som nu sker inom Torsås centralort vad avser LOVA-projektet - 

MAGASINERA - FÖRDRÖJA - ETT HELHETSGREPP.  

Projektet har fokus på åtgärder i vatten och på land ut med Torsåsån genom 

centrala Torsås.  

Under de senaste åren så har styrelsen för Kustmiljögruppen försökt att 

presentera olika gemenskapsgenererande vattenträffar i samband med Vår- och 

Höstträffarna för medlemsföreningarnas kontaktpersoner som i år går av stapeln 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Aterkoppling-pa-rubrik-till-KMGs-Hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Valberedning-Hosttraff-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Valberedning-Hosttraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Ramplanering-av-KMGs-Hosttraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Ramplanering-av-KMGs-Hosttraff-2016-1.pdf


lördagen den 29 oktober där det ges möjlighet till att få ta del av en guidad tur 

av Pernilla Landin genom Torsås centralort. 

Mot bakgrund av denna förändring av tidigare tagna beslut… 

Föreslår presidiet styrelsen att besluta 

 Att föreningsstämman hålls lördagen den 29 oktober 2016 med början 

klockan 09.00 i foajén på nedre botten i det Nya kommunhuset, 

Kalmarvägen 4, i Torsås där det bjuds på morgonfika. 

 

 Samtliga ledamöter i styrelsen träffas 08.30 den 29 oktober för att vidta 

erforderliga förberedelser. 

 

 Att det även i år blir en traditionell ”Höstträff 2016” med en guidad tur 

genom Torsås centralort på temat ”magasinera – fördröja – ett helhetsgrepp” 

som avslutas med föreningsstämma och möjligheterna med att få till en 

numerär styrelse som överensstämmer med stadgarna. 

 

 Att sekreteraren får i uppdrag att lägga ut och kalla till föreningsstämma på 

hemsidan under senaste nytt senast den 14 oktober 2016. 

 

 Att sekreteraren i övrigt får administrera kallelse och underlag med 

tillhörande material och information till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner som skall vara färdigt senast den 24 oktober 2016 och som 

återfinns på Kustmiljögruppens hemsida på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-kustmiljogruppens-hosttraff-2016-lordagen-

den-29-oktober-pa-temat-magasinering-och-fordrojning-en-guidad-tur-genom-torsas-

samhalle/  

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-kustmiljogruppens-hosttraff-2016-lordagen-den-29-oktober-pa-temat-magasinering-och-fordrojning-en-guidad-tur-genom-torsas-samhalle/
http://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-kustmiljogruppens-hosttraff-2016-lordagen-den-29-oktober-pa-temat-magasinering-och-fordrojning-en-guidad-tur-genom-torsas-samhalle/
http://www.kustmiljogruppen.org/kallelse-till-kustmiljogruppens-hosttraff-2016-lordagen-den-29-oktober-pa-temat-magasinering-och-fordrojning-en-guidad-tur-genom-torsas-samhalle/

