
 

1 

 

 
 

Kallelse till styrelsemöte 

 

 

 

Tid: Måndagen den 6 mars 2017, klockan 18.00. 

Plats: Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo. 

 Vägbeskrivning medföljer kallelsen. 

 

 

§ 17030 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde - Styrelsemöte den 23 januari 2017,  

§§ 17001 – 17029 (PDF) godkänns/justeras. 

 

 

§ 17031 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 17032 – 17038 

 

§ 17032 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 17033 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

§ 17034 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    6 mars 2017. 

§ 17035 Mediaplan – så uttrycker vi oss i massmedia. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelseprotokoll-fran-overlaggning-2017-01-23.pdf
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§ 17036 Havs- och vattenforum i Göteborg den 16-17 maj 2017 i samverkan med 

                  Vattenrådet 

§ 17037 Vår kuststräcka – tankar av Hans Brohlin. 

§ 17038 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport. 

§ 17039 ”Vårträff 2017” lördagen den 22 april 2017 – OBS NYTT DATUM. 

§ 17040 Genomgång av externa och egna aktiviter – kalendarium vintern/våren 2017. 

§ 17041 Bergkvaradagen 2017 – Torsdagen den 25/5 – Kristi himmelsfärds dag. 

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 17042 – 17054 (stående ärenden) 

§ 17042 Vattenrådet. 

§ 17043 Ölands Vattenråd. 

§ 17044 Ostkustens vattensamling. 

§ 17045 Lyckebyåns vattenförbund. 

§ 17046 Bräkneåns vattenråd. 

§ 17047 Kalmarsundskommissionen. 

§ 17048 Torsås kommun. 

§ 17049 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 17050 HaV – Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 17051 WebbochForm.se.  

§ 17052 Greppa Näringen. 

§ 17053 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt – Prästkragemodellen. 

§ 17054 Massmediakontakter. 

 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/  

 

Presidiets förslag till dagordning - Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 17055 – 17057 

 

§ 17055 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2017-01-24 – 2017-03-06. 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/
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§ 17056 Nästa styrelsemöte. 

 

 

§ 17057 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 27 februari 2017 

 

 

Pia Prestel                                                                       

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

                                                                                    Sekreterare  
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Beslutsärenden §§ 17032 – 17038 

 

§ 17032 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

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

 

 Vid styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17003 framkom följande. 

Med hänsyn tagen till att föreningens fasträntekonto nästa gång skall omsättas 7 

alternativt 8 mars 2017och att nästa sammanträde med Kustmiljögruppens 

styrelse sker före detta datum den 6 mars 2017, kan styrelsen avvakta med 

beslut med hur stort belopp, som fasträntekontot skall omsättas med.  

Styrelsen har haft principen sedan verksamhetåret 2012, att det måste finnas 

minst 10 000 kronor på föreningens företagskonto för att styrelsen skall kunna 

fullgöra de uppgifter som framgår av stadgar och av föreningsstämman 

godkända handlingsplaner. 

Med hänsyn tagen till vad som sagts ovan föreslår kassören Lena Peribert, att 

styrelsen kan avvakta med beslut intill nästa sammanträde den 6 mars 2017 med 

hur stort belopp som förenings fasträntekonto skall omsättas med, med hänsyn 

tagen till vad som sagts i stycket ovan. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Kassören redogör för föreningens ekonomiska ställning, där det framkommer att 

de likvida medlen på föreningens företagskonto per den 6 mars 2017 uppgår till 

6 480:10 kronor och att beloppet på föreningens fasträntekonto vid samma 

datum uppgår till 110 000 kronor. 

Mot bakgrund av kassörens redogörelse enligt ovan föreslår kassören, att 

föreningens fasträntekonto omsätts den 7 mars 2017 till ett belopp av 105 000 

11 480 kronor.  Detta ställningstagande och förslag medför i sin tur att det finns 

ca 105 000 kronor på föreningens företagskonto vid samma datum, som 

styrelsen disponerar fram till nästa omsättningstillfälle för fasträntekontot i 

primo juni 2017. 

 

Presidiet förstärkt med kassören föreslår styrelsen att besluta att 

 Föreningens fasträntekonto omsätts med 105 000 kronor per den 7 mars 

2017. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 17033 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 

 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträden 2016-11-28, § 16203 resp. 2017-01-23, § 17008. 

Vid styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17008 framkom följande. 

 

Styrelsen beslutade att  

 

 Målsättningen är att årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 i alla sina 

delar i huvudsak skall vara färdigt i god tid före det, att kallelsen till mars 

månads styrelsemöte lämnar sekretariatet måndagen den 27 februari 2017. 

 

Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet, vilken är klickbar nedan. 

 

2017-02-23 

Sekretariatet expedierar mail (PDF) till föreningens revisorer, styrelsens 

ledamöter, såväl ordinarie såväl som adjungerade ledamöter och 

ersättare med rubriken ”De deskriptiva delarna av årsredovisningen för 

Kustmiljögruppen går nu ut på remiss” jämte en bifogad fil… 

# Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 – utgåva 1. (PDF) 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för, att på uppdrag av ordföranden så har de deskriptiva 

delarna av årsredoviningen sänts ut på remiss till föreningens revisorer, de 

ledamöter som ingick i styrelsen under verksamhetsåret 2016 samt med kopia 

till de nya ledamöter som påbörjade sitt uppdrag den 1 januari 2017. 

 

Samtliga ledamöter i styrelsen, såväl ordinarie såväl som ersättare och 

adjungerade kan lämna sina tankar, synpunkter och remisser vid överläggningen 

med styrelsen den 6 mars 2017. 

 

För de nya ledamöterna så har givetvis dessa rätt till, att kommentera årsredo- 

visningen helt eller delvis för 2016, men i första hand skall årsredovisningen för 

de nya ledamöterna ses som ett avstamp eller grund för det nya vattenvårds-

arbete som inleddes per den 1 januari 2017. 

 

Kassören går igenom och kommenterar föreningens resultat- och balansräkning 

för verksamhetsåret 2016 på sidan 59 i årsredovisningen, där det framkommer 

att föreningens resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före bok- 

slutsdispositioner är negativt och uppgår till - 26 291kronor.  

 

Intäkterna uppgår till 3 183 kronor och kostnaderna till 29 474 kronor.   

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Arsredovisning-2016-utgava-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Arsredovisning-2016-utgava-2.pdf
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Föreningens resultatutjämningsfond som uppgår till 18 000 kronor föreslås 

upplösas, vilket innebär att årets bokförda resultat efter finansiella intäkter och 

kostnader samt efter bokslutsdispositioner ändock blir negativt och uppgår till -  

- 8 291 kronor. 

 

Med hänsyn till att sekreteraren inte i tid enligt beslut i styrelsen 2017-01-23 

lyckats med att leverera ett underlag till kassören på utsatt tid, återstår 

bearbetning och komplettering av uppgifter under avsnittet ekonomi på sidorna 

59, 60, och 62. 

 

Sekretariatet skall senast den 15 mars 2017 överlämna en komplett 

årsredovisning för verksamhetsåret 2016 till revisorerna Jan och Solbrith 

Hellman. 

 

 

Presidiet förstärkt med kassören föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Efter det att styrelsens ledamöter haft acceptabel tid till, att studera de 

deskriptiva delarna i årsredoviningen och att kassören på ett professionellt 

sätt redogjort för de ekonomiska delarna i årsredovisningen kan styrelsen gå 

till beslut. 

 Räkenskaperna vad avser verifikationer, balans- och resultaträkning samt 

styrelsens förslag till resultatdisposition redan nu kan överlämnas till 

revisorerna Jan och Solbrith Hellman för revision.  

 Godkänna av sekreteraren upprättat förslag till förvaltningsberättelse för 

verksamhetsåret 2016.  

 Godkänna av sekreteraren upprättat förslag till verksamhetsberättelse med 

tonvikt lagd på händelser inom ”Kustfamiljen”.  

 Godkänna av sekreteraren upprättat förslag till verksamhetsberättelse med 

betoning lagd på ”externa aktiviteter” presenterad i kalendarisk form.  

 Godkänna av kassören upprättat förslag till resultat- och balansräkning för 

verksamhetsåret 2016. 

 Godkänna att föreningens resultatutjämningsfond, som uppgår på 

bokslutsdagen till 18 000 kronor upplöses i sin helhet. 



 

7 

 Fastställa av kassören upprättat förslag till årets resultat efter finansiella 

kostnader och intäkter samt bokslutsdispositioner, som är negativt och 

uppgår till - 8 291 kronor som balanseras i ny räkning. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att 

 Godkänna av presidiet förstärkt med kassörens förslag till behandling av 

årsredovisningen enligt de angivna och specificerade åtta punkterna ovan på 

sidorna 6 och 7. 

 

 

§ 17034 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    6 mars 2017 

 

 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, resp. 2016-11-28, § 16195 resp. 2017-01-23, § 17004. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17004 framkom följande. 

 

 Styrelsen beslutade att 

 Den gröna texten på sidorna 7 – 9 i detta protokoll, skall finnas med på 

dagordning till styrelsens sammanträde den 6 mars 2017 för styrelsens 

ställningstagande och beslut. 

 Lena Peribert får i uppdrag att kontakta Leif Andersson, boende i Torsås och 

tidigare verksam inom Södra Skogsägarna, om denne vill axla någon av 

kommande lediga styrelseposter inom Kustmiljögruppen fr.o.m.  den 1 maj 

2017. 

 Valberedningen i sitt rekryteringsarbete så långt det är möjligt skall använda 

sig utav nätverksbyggande och sociala medier. Se § 17011 i detta protokoll 

från den 23 januari 2017.  

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 
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Sekreteraren gör en återblick och redogör för tillkomsten av den ovan nämnda 

gröna texten på sidorna 7 – 9 i den första att-satsen i protokollet från styrelsens 

sammanträde den 23 januari 2017.  

Av protokollet från den 23 januari 2017 på sidan 9 framgår att ”styrelsen 

ingående diskuterade, reflekterade både länge och väl, utan att kunna ena sig om 

en gemensam och samfälld uppfattning i denna viktiga fråga, som avser 

Kustmiljögruppens framtid och inriktning. 

 

 Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

 

2017-01-29 

Sekretariatet expedierar på uppdrag av Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 

ordförande mail (PDF) till ledamöterna i Bygg- och miljönämndens AU och 

Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun samt Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Kustmiljögruppen behöver 

Ditt stöd och Din medverkan”. 

 

2017-01-31 

Sekretariatet expedierar på uppdrag av Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 

ordförande mail (PDF) till de ledamöter som var närvarande och deltog vid 

föreningens överläggning måndagen den 23 januari 2017 med rubriken 

”Vidare bearbetning av den gröna texten i § 17004, som delades ut på 

styrelsesammanträdet 2017-01-23” jämte en bifogad fil… 

# Bearbetning av den utdelade gröna texten, som nu har blivit orange. 

(PDF)  

 

2017-01-31 

Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vidare bearbetning av den gröna 

texten i § 17004, som delades ut på styrelsesammanträdet 2017-01-23”. 

 

2017-02-14 

Inkommer via postbefordran brev (PDF) från Martin Storm, 

samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Bästa 

kustmiljövänner”. 

 

Av ovan inkomna handlingar i diariet framgår, att presidiet 2017-01-31dels på 

eget initiativ bearbetat den gröna texten, dels skickat ut den bearbetade texten, 

som nu blivit orange till de ledamöter som var närvarande vid styrelsens 

överläggning den 23 januari 2017. Endast en ledamot – Bo Johnér har lämnat 

synpunkter, som beaktats och inarbetats i den reviderade orange texten. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/BoMs-ledamoter-om-stod-coh-medverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Bearbetning-av-gron-text-som-nu-blivit-orange-§-17004-2017-01-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Orange-text-Presidiet-har-arbetat-vidare-efter-styrelsesammantradet-2017-01-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vidare-bearbetning-av-den-grona-texten-till-orange.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Martin-Storm-2017-02-09-med-dnr-2016-BMN77.pdf


 

9 

Valberedningen måste för att komma vidare i sitt rekryteringsarbete få 

styrelsens slutliga godkännande på det textmaterial som avser det arbetsmöte 

som genomfördes hos Pia Prestel den 1 december 2016 där Leif Lindberg och 

Rune Fransén deltog i och som avsåg Kustmilögruppens framtid och inriktning. 

 

Allmänt 

Kustmiljögruppen skall med kraft, noggrannhet och entusiasm bygga vidare på 

bakgrunden till Kustmiljögruppens tillkomst utifrån ett medborgerligt perspek- 

tiv, som fortfarande kännetecknas av en starkt ideell, idé- och medborgardriven 

vattenförvaltning för att de nationella miljömålen för vatten och vattenmiljöer 

ska kunna nås ur ett flergenerationsperspektiv. 

 

 Att Kustmiljögruppen, som en av sina uppgifter har att agera som en tydlig 

konsekvens- och resultatbaserad ”röst” i miljö- och klimatdebatten, som 

kännetecknas av inriktningsmålen… 

 

- Kustmiljögruppen känner sin publik och till vilken/vilka budskapet är 

adresserat! 

- Kustmiljögruppen sätter upp och formulerar tydliga, realistiska och 

resultatbaserade mål för miljö- och klimatdebatten! 

- Kustmiljögruppen skrämmer inte människor och oliktänkande till 

handling! 

- Kustmiljögruppen måste förtjäna och upprätthålla sin publiks tillit för sina 

mål, visioner och sin agenda! 

- Kustmiljögruppen inser vikten av värderingar och sociala normer i sin 

kommunikation med sin publik! 

- Kustmiljögruppen måste inse, att budskapet inte alltid får gehör varje gång. 

Genom att beakta de sex inriktningsmålen ovan möjliggörs exponering av 

Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda i press, radio, TV och 

sociala medier på kommunal, lokal, regional och nationell nivå. 

 För att kunna agera som en tydlig konsekvens- och resultatbaserad ”röst” i 

miljö- och klimatdebatten, som kännetecknas av de sex inriktningsmålen på 

föregående ovan kan mycket väl Kustmiljögruppen fortfarande vara kvar 

som en aktiv röst och aktör i Vattenrådet.  

Om Kustmiljögruppen ändå väljer att lämna Vattenrådet så krävs det ett 

kvalificerat ja-beslut från minst 15 medlemsföreningar av det totala antalet 

medlemsföreningar, som per den 1 januari 2017 uppgår till 20 stycken för att 

en sådan åtgärd enligt formeln - 3/4 x 20=15 stycken – skall gå igenom. 
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 Att i mån av personella och ekonomiska resurser återkommande arrangera 

miljökonferenser i ett från tid till annan aktuellt miljöämne som berör kust-, 

grund och ytvattnet med deltagande av exekutiva personer från kommunal, 

lokal, regional och nationell nivå. 

 Att genom goda kontakter med medlemsföreningarna stimulera dessa till 

lokala vattenmiljöinsatser i samverkan med kommunen i likhet med de 

genomströmningsprojekt som genomfördes och utgjorde bakgrunden till 

Kustmiljögruppens tillkomst. 

 

Huvuddragen i Kustmiljögruppens verksamhet och inriktning förverkligas 

genom att de tre exekutiva ledamöterna i styrelsen 

 Är boende inom Torsås kommuns gränser och/eller har genom 

sommarboende eller annan förankring en ”stark anknytning till kommunen”. 

 Är beredda att ställa upp ideellt för en starkt idé- och medborgardriven 

vattenförvaltning i Kustmiljögruppens namn och verksamhet. 

 Är beredda att representera kustmiljöföreningarna i kustmiljöärenden både 

lokalt, regionalt och nationellt. 

 Att i mån av personella och ekonomiska resurser leda planeringen och 

genomförandet av konferenser av olika storlek på kommunal, lokal och 

regional nivå. 

De nuvarande stadgarna godkända av föreningsstämman i oktopber 2016, 

behöver inte revideras på nytt då det avser § 02 Föreningens ändamål och § 03 

Föreningens uppgifter. 

 

Valberedningen har vidare använt tiden fram till det kommande styrelsemötet 

med Kustmiljögruppens ledamöter den 6 mars 2017 till att skicka ut ett mail till 

ledamöterna i BoM nämndens AU, som finns på sidan 8 i denna kallelse, dels 

ånyo planerar att skickat ut ett mail i vecka 09/2017 till samtliga kontaktperso- 

ner i medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen för att förhöra sig, om de har 

personer som vill kandidera till någon utav de tre posterna som ordförande, 

kassör eller sekreterare. 

Sekreteraren redogör för innehållet i det brev som ankom till Kustmiljögruppens 

sekretariat 2017-02-14 och som är klickbart på den blå länken nedan. 

2017-02-14 

Inkommer via postbefordran brev (PDF) från Martin Storm, 

samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Bästa 

kustmiljövänner”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Martin-Storm-2017-02-09-med-dnr-2016-BMN77.pdf
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Godkänna den orange texten på sidorna 8 – 10 i denna kallelse som utgör ett 

viktigt styrdokument för Kustmiljögruppens framtid och inriktning och inte 

minst i rekryteringsarbetet av de tre exekutiva ledamöterna ordförande, 

kassör och sekreterare till styrelsen för Kustmiljögruppen intill ”Vårträffen 

2017”, lördagen den 22 april 2017. 

 

   

 

 

§ 17035 Mediaplan – så uttrycker vi oss i massmedia  

 

 Av Kustmiljögruppens stadgar framgår under - föreningens uppgifter - paragraf 

                     03.02… 

  

 Att Kustmiljögruppen, som en av sina uppgifter har att agera som en tydlig 

konsekvens- och resultatbaserad ”röst” i miljö- och klimatdebatten, som 

kännetecknas av inriktningsmålen… 

 

- Kustmiljögruppen känner sin publik och till vilken/vilka budskapet är 

adresserat! 

- Kustmiljögruppen sätter upp och formulerar tydliga, realistiska och 

resultatbaserade mål för miljö- och klimatdebatten! 

- Kustmiljögruppen skrämmer inte människor och oliktänkande till 

handling! 

- Kustmiljögruppen måste förtjäna och upprätthålla sin publiks tillit för sina 

mål, visioner och sin agenda! 

- Kustmiljögruppen inser vikten av värderingar och sociala normer i sin 

kommunikation med sin publik! 

- Kustmiljögruppen måste inse, att budskapet inte alltid får gehör varje gång. 

 

Genom att beakta de sex inriktningsmålen ovan möjliggörs exponering av 

Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda i press, radio, TV och 

sociala medier på kommunal, lokal, regional och nationell nivå. 

För den eller de som uttalar sig officiellt i Kustmiljögruppens namn gäller att 

uppgifter lämnas till media om namn samt funktion inom Kustmiljögruppen. 

 

Exempel: Bo Johnér, adjungerad ledamot av Kustmiljögruppens styrelse. 
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 Presidiet föreslår styreslen att besluta 

 

 Att utifrån vad som stadgas i paragrafen 03.02 godkänna de sex 

inriktningsmålen i mediaplanen – Så uttrycker vi oss i massmedia! 

 

 

 

 

§ 17036 Havs- och vattenforum i Göteborg den 16-17 maj 2017 i samverkan med 

                  Vattenrådet 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet. 

 

 2016-12-11 

                    Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, kommunikatör vid Havs- och 

                vattenmyndigheten med rubriken Boka in Havs- och vattenforum 16-17 maj i 

             din kalender. (Från protokollet 2017-01-23, § 17021under informations- 

                   ärenden). 

 

2017-01-26 

Sekretariatet expedierar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och 

ersättare för 2017, föreningens adjungerade ledamöter och revisorer med 

rubriken ”Anmälan till Havs- och vattenforum 16-17 maj är nu öppen”. 

 

Av mailen framgår bland annat följande… 

 

Välkommen till Havs- och vattenforum, 16-17 maj i Göteborg! 

 

Save the date, eller ”spara datumet” som man säger på svenska, för 2017 års roligaste 

och viktigaste konferens Havs- och vattenforum.  

  
Den 16 och 17 maj 2017  
Eriksberg, Göteborg 
Anmälan öppnar i januari, vi återkommer då! 
Mer info: www.havochvatten.se/havforum 

  

  Havs- och vattenforum 

www.havochvatten.se 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Boka-in-Havs-och-vattenforum-16-17-maj-i-din-kalender.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Anmalan-till-Havs-ovh-vattenforum-16-17-maj-ar-nu-oppen.pdf
http://www.havochvatten.se/havforum
http://www.havochvatten.se/havforum
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Boka in 16–17 maj 2017 i din kalender redan 

nu. Då samlas personer från hela vattensverige 

på den årliga konferensen Havs- och 

vattenforum i Göteborg. 

  
 
  

Havs- och vattenforum samlar varje år 450 deltagare från hela Vattensverige, från sött 
till salt och från många olika organisationer. Ta del av aktuella frågor, hör om insatser 
som gjorts och var med och påverka vad som mer behövs.  

  
Temat för i år är ”Från källa till hav” och vi kommer att sätta fokus på FN:s nya 
hållbarhetsmål. Den som varit på ett havs- och vattenforum tidigare kommer att känna 
igen sig, men vi kommer också att testa lite nya idéer och HaV:s nya generaldirektörs 
internationella bakgrund kommer att sätta sin prägel.   

  
Berätta gärna om Havs- och vattenforum för andra som du vill möta där! 

  
Presentera eget projekt? 
Redan nu kan du anmäla intresse för att presentera ett aktuellt projekt från din egen 
organisation på forumets speakers corner med partners. Knyt an till temat ”Från källa till 
hav” så ökar chansen att komma med. 

  
Hoppas att vi ses! 

  
 

I minnesanteckningarna från Vattenrådets styrelsemöte 16 februari 2017, under 

rubriken OBS SNARAST återfanns följande uppmaning från Pernilla Landin. 

 

Meddela också om intresse finns att följa med på Havs- och vattenforum 2017. 

Senast i mitten av mars behöver undertecknad denna information.  

 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Minst en deltagare bör representera Kustmiljögruppen vid Havs- och 

vattenforums kongress i Göteborg den 16 – 17 maj 2017. 

 

 Med hänsyn tagen till Vattenrådets goda ekonomi och i tecknet av den 

mycket goda SAMVERKAN som råder mellan Kustmiljögruppen och 

Vattenrådet bör Vattenrådet kunna stå för kursavgift och logi. Vattenrådet 

har inget organisationsnummer, utan all ekonomisk verksamhet sker genom 

Torsås kommun, som kan och har möjlighet till att lyfta momsen, vilket inte 

Kustmiljögruppen har rätt till. 

 

http://www.havochvatten.se/havforum
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/presentera-eget-projekt-pa-hav-forum-2017.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/presentera-eget-projekt-pa-hav-forum-2017.html
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 Meddelande om namn som skall representera Kustmiljögruppen vid Havs- 

och vattenforum skall vara Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

tillhanda senast måndagen den 13 mars 2017. 

 

 

 

 

 

§ 17037 Vår kuststräcka – tankar av Hans Brohlin 

 

                  Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträde 2017-01-23, § 17004. 

 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17006 framkom följande. 

Ordföranden har i mail 2017-01-09, som finns i diariet med samma datum, bett 

Hans Brohlin, ny ledamot av Kustmiljögruppens styrelse, att ”berätta om kust- 

sträckans känslighet från Bleking och upp mot Oskarshamn”.  

 

Vid sammanträdet med styrelsen 2016-11-28 i pausen ”framkom uppgifter om 

sockel/nivåskillnad med djup på 3 meter, 150 meter ut från land. Vår kust här 

nere är mycket grundare än upp mot Oskarshamn”. 

Ordföranden ger Hans B i uppdrag, att till sammanträdet den 23 januari 2017 

utveckla detta resonemang och vad det betyder miljömässigt för övergödning av 

badvikar och fisklivets förutsättningar! 

Styrelsen beslutade att 

 Med hänsyn till att Hans Brohlin inte är närvarande vid dagens 

överläggning, så flyttas detta ärende fram till måndagen den 6 mars 2017 

och skall vara med på kallelsen till detta sammanträde. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 
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§ 17038 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport 

 (Stående ärendepunkt på kallelserna intill 2020-12-31) 

 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträden 2016-10-10, § 16169 resp. 2016-11-289, § 16209 resp.  

                 2017-01-23, § 17007. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

 

2017-02-02 

Inkommer mailkorrespondens (PDF) mellan Carina Pålsson, Vattenenheten 

vid Länsstyrelsen i Kalmar län och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

och Kåge Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen med rubriken ”Möte 2017-

02-16 i Grisbäck – inom projektet vik för vik”. 

 

2017-02-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vårt gamla Leader-projekt jämte 

två bifogade filer… 

# Projektplan Levande Kustvatten – Leader 2006. (PDF) 

# Slutrapport Levande Kustvatten – Leader 2006. (PDF)  

 

2017-02-16 

Vid platsbesök i Grisbäck inom Vik för vik projektet – mot en friskare 

Östersjökust överlämnar Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i 

Kalmar län ”Reviderad projektplan med angivande av syfte, mål och 

tidsplan”. (PDF) 

 

2017-02-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Visuell bild över viken i Södra Kärr 

med angivande av karteringspunkter” jämte en bifogad fil… 

# Fixpunkter – bottenkartering (PDF) bilaga 10 i inlämnad LOVA-ansökan 

november 2012 avseende viken mellan Nötholmen och fastlandet. 

 

2017-02-20 

Inkommer svarsmail (PDF) av personligt reflekterande natur från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Anteckningar på Carinas 

block” jämte en bifogad fil… 

# Carina Pålssons blockanteckningar från sitt besök i Grisbäck 2017-02-16 

inom ramen för vik för vikprojektet mot en friskare Östersjökust. (PDF) 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Mote-vik-for-vik-2017-02-16-i-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vart-gamla-leaderprojekt-2006.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Projektplan-Levande-Kustvatten-Leader-2006.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/SLUTRAPPORTLevandeKustvatten-Leader-2006-Carina-Pålsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Visuell-bild-over-viken-i-Sodra-Karr-med-angivande-av-karteringspunkter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Fixpunkter-bottemkartering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Carinas-anteckningar-2017-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Carinas-anteckningar-2017-02-16.pdf
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 Av minnesanteckningarna från överläggningen med styrelsen för Vattenrådet 

               torsdagen den 16 februari 2017 under rubriken VIK FÖR VIK – MOT EN 

                 FRISKARE ÖSTERSJÖKUST framkommer följande information… 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län är projektägare, som i sin tur samverkar med de olika 

Länsstyrelserna från Blekinge upp till Stockholms län.  

 

Det långsiktiga syftet är att nå god ekologisk status i havsvikar längs 

Östersjökusten genom att göra åtgärder med avseende på närsaltsbelastning och 

på biologisk mångfald.  

 

4 vikar i Kalmar län ingår varav viken vid Grisbäckens mynning är en av länets 

utvalda vikar.  

 

Framför allt ska provtagning och underlag tas fram, men även förslag på 

metoder hur man kan åtgärda näringsproblematiken.  

 

Exempelvi på åtgärder kan vara att ta bort näringsrika sediment, binda fosfor, 

åtgärder för rovfisken, restaurera vegetationen är bra och alternativa åtgärder för 

att uppnå ”god ekologisk status”. 

 

Vårt (Vattenrådets) och Kustmiljögruppens bidrag i projektet blir i detta skede 

vår lokalkännedom och vårt engagemang samt hjälp med kommunicering 

  

Projektet startades under 2016 och pågår fram till 2020-12-31.  

 

Provtagningen ska göras under de närmaste 1,5 åren och bekostas av 

                 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

Sekreteraren går igenom ”Reviderad projektplan”, som är klickbar på den blå 

               länken nedan.  

”Reviderad projektplan med angivande av syfte, mål och tidsplan”. (PDF) 

 

 

Presidet föreslår styrelsen att besluta att 

 Sekreteraren får i uppdrag att informera övriga styrelseledamöter, när det 

händer något väsentligt, så att de ledamöter som har intresse av att delta och 

förvärva kunskaper om, vilka vattenåtgärder som kan tänkas och vidtas i 

Grisbäcken mynningsdelta, kan närvara. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf
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§ 17039 ”Vårträff 2017” lördagen den 22 april 2017 – OBS NYTT DATUM 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-11-28, § 16212 resp. 2017-01-23, § 17012. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17012 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för att Lena Ovesson, Spring Systems i Torsås har 

inbjudits till Vårträffen 2017, som huvudtalare i egenskap av huvudsponsor för 

Kustmiljögruppens medborgardrivna vattenförvaltning ”för ett gott liv i en 

livskraftig kommun” under åren 2017-2019.  

 

Lena O kommer att inleda ”Vårträffen 2017” genom att ge sin syn på hur viktigt 

det är med lokalt engagemang och lokalt ansvar för den närmiljö vi dagligen 

lever i och är så beroende av. 

 

Efter Lena Ovessons tal kommer kommunens inbjudna representant/-er  ge sin 

syn på vad den medborgardrivna vatten förvaltningen i Kustmiljögruppens namn 

har haft för historisk betydelse, men givetvis även framledes – och det är 

givetvis det viktigaste - kommer att ha ”för ett gott liv i en livskraftig 

kommun”. 

 

Härefter följer Årsmötet enligt vad som framgår av § 14 i stadgarna med tillägg 

för val av ordförande, kassör och sekreterare, vilket även de inbjuda gästerna 

gärna får delta i. 

 

Pia har bokat BBK klubbstuga i Bergkvara hamn, Dalskärsvägen 4. 

 

Av presidiet skissat program enligt ovan är just en principskiss och för 

närvarande inget annat. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Detta ärende skall vara med vid samtliga kallelser till styrelsemöten intill 

den 30 april 2017. 

 

 Presidiet får återkomma till styrelsen om detaljerat program med hålltider 

för ”Vårträffen 2017” under första kvartalet 2017. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 
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Sekreteraren vill särskilt uppmärksamma ledamöterna på att datumet för 

”Vårträffen 2017” med efterföljande årsmöte sker en vecka tidigare än som det 

tidigare beslutats om, nämligen lördagen den 22 april 2017, med anledning av 

att BBK:s klubbstuga vid kontroll var dubbelbokad. 

 

Sekreteraren kommer att använda sig utav hemsidan under ”senaste nytt” för att 

kontinuerligt uppdatera och distribuera all den information och samtliga 

förberedelser som krävs för att ”Vårträffen 2017” skall kunna genomföras på ett 

bra och optimalt sätt för alla inblandade parter och aktörer. 

 

Detta sker på den blå klickbara länken nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppens-vartraff-2017-med-

efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/  

 

Samtliga nedan angivna uppgifter skall finnas tillgängliga på hemsidan senast 

måndagen den 27 mars 2017, då både kallelser sker till det kommande styrelse- 

mötet med Kustmiljögruppen 2017-04-03 samt till den kommande Vårträffen 

2017 och det kommande årsmötet 2017-04-22. 

 

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är… 

 Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” avser gäster. 

 Kallelse till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” avser medlemsföreningar. 

 Detaljerat program med hålltider. 

 Checklista 2017 (PDF) för genomförande av ”Vårträffen 2017” – gäller 

endast styrelsens ledamöter. 

  FULLMAKT, att företräda annan förening.  

 Deltagarförteckning i bokstavsordning vad avser efternamn. 

 

Handlingar till Årsmötet med Kustmiljögruppens medlemsföreningar: 

 Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för 

verksamhetsåret 2016” med förslag till årsmötet att besluta enligt protokoll   

 Styrelsens förslag till dagordning. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppens-vartraff-2017-med-efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppens-vartraff-2017-med-efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/
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  Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, kommer även att 

föredras av revisorerna på årsmötet.  

 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 med namnunderskrifter. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 ”Vårträffen 2017” skall ske lördagen den 22 april 2017. 

 Sekreteraren äger rätt, att på delegation använda sig utav hemsidan under 

”senaste nytt” för att kontinuerligt uppdatera och distribuera all den 

information och samtliga förberedelser som krävs för att ”Vårträffen 2017” 

med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna skall kunna genomföras på 

ett bra och optimalt sätt för alla inblandade parter och aktörer. 

 

 

 

 

§ 17040 Genomgång av externa och egna aktiviter – kalendarium vintern/våren 2017 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2017-01-23, § 17009. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17009 framkom följande. 

 

Sekreteraren har gjort en sammanställning av såväl externa såväl som egna 

aktiviteter under vintern/våren 2017 i form av ett kalendarium över nu kända 

aktiviteter för att underlätta styrelsens arbete både före och efter den 30 april 

2017. 

 

På sidan 20 under rubriken ”uppdatering av info” står det att läsa… 

 

… Det åligger sekreteren att lämna information fram till den 30 april 2017, om 

det dyker upp nya externa och/eller interna aktiviteter till styrelsens ledamöter, 

vilket sker på hemsidan under ”senaste nytt”.  

 

Även de tillkommande aktiviteterna skall administreras på det sätt som 

föreslagits i första stycket ovan. 
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Styrelsen beslutade att 

 

 De ledamöter som är intresserade av att delta på någon eller några av de 

externa och/eller egna aktiviteter, som finns angivna ovan tar kontakt med 

Pia Prestel för godkännande och samåkning, varefter ledamot själv tar del av 

lämnad information och anmäler sig på lämnad länk. 

 Det åligger sekreteren att lämna information fram till den 30 april 2017, om 

det dyker upp nya externa och/eller interna aktiviteter till styrelsens 

ledamöter. Även de tillkommande aktiviteterna skall administreras på det 

sätt som föreslagits i första stycket ovan. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet.  

2017-02-24 

Sekretariatet vidarebefordrat mail (PDF) till styrelsens ledamöter, såväl 

ordinarie såväl som adjungerade ledamöter och ersättare från Renate Foks, 

Vattenrådskansliet i Kalmar kommun med rubriken ”Nyhetsbrev Ostkustens 

Vattensamling” kompletterande information till externa och egna aktiviteter – 

kalendarium vintern/våren 2017 som återfinns på Kustmiljögruppens 

hemsida”.  

Med anledning av inkommit mail 2017-02-24 från Renate Foks, Vattenråds- 

kansliet, Kalmar kommun, som återfinns i diariet med samma datum översändes 

information om de aktiviteter som Ostkustens Vattensamling inbjuder till under 

vintern/våren 2017 och som inte ingick i det aktivitetsprogram som 

presenterades för styrelsen vid styrelsemötet i januari 2017. 

Presidiet vill via detta beslutsärende förvissa sig om, att ledamöterna blivit 

uppmärksammade på denna inbjudan samt om det finns någon eller några av 

ledamöterna som vill delta i någon eller några av de kommande aktiviteterna. 

Sekreteraren går igenom kalendariet för vintern/våren 2017 både vad avser 

externa och egna aktiviteter som varit och som ledamöter deltagit i samt de 

kommande aktiviteter som ligger framför oss med tänkt deltagande av 

namngivna ledamöter. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Nyhetsbrev-Ostkustens-Vattensamling.pdf


 

21 

§ 17041 Bergkvaradagen 2017 – torsdagen den 25/5 – Kristi himmelsfärds dag 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet. 

2017-02-25 

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

rubriken ”Bergkvaradagen 25/5 2017 – anmälan jämte en bifogad fil… 

# Bergkvaradagen 2017 till föreningar mm. (PDF) 

Frida Portin skriver… 

 
  Plats: Hamnplanen, Norra kajen (vid ”Fiskis”)  

Tid: Torsdag 25/5 kl.10-14 (Kristi himmelfärds dagen) 

  
Den 25/5 anordnar Bergkvara Samhällsförening åter den populära 

Bergkvaradagen. En dag där vi visar upp vårt vackra Bergkvara!  

 

Bergkvara samhällsförening kommer sälja kroppkakor, våfflor, fika. Vi har 

också fiskdamm och chokladhjul. 

  

Vill er förening/företag sälja något, t.ex. lotter eller artiklar finns möjlighet att 

hyra ett marknadsstånd. Har ni en aktivitet eller ett föremål som går att visa upp 

är det extra trevligt.  

 

I samband med anmälan vill vi gärna veta vad ni tänker göra, så det kommer 

med i programbladet.  

 

Hyra av marknadsstånd.  Ni tar själva med takpresenning till marknadsståndet. 

  

Behöver ni elektricitet vid marknadsståndet är det viktigt att ni meddelar det i 

samband med anmälan, så vi kan ta hänsyn till det i planeringen. 

  

Deltagaravgift1 = 100 kr/aktör.  Deltagaravgift inkl. marknadsstånd = 150 kr/ 

aktör. 

 

Deltagaravgifterna täcker våra kostnader för flygblad, annonser och 

marknadsföring  

Elavgift på markandsplats = 25 kr/aktör.  

 

Har du frågor kontakta Frida Portin, sista anmälningsdag är 2016-04-30.  

Frida Portin, 070-373 0880, frida@combitdata.se  
 

Välkomna till en trevlig dag i Bergkvara! 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Bergkvaradagen-2017-05-25-anmalan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Bergkvaradagen_2017-till-föreningar-mm.pdf
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Sekreteraren erinrar ledamöterna om, att deltagande i Bergkvaradagen ingår som 

en naturlig aktivitet att genomföra och ingår i den Verksamhetsplan, punkt B:04 

som fastställts av föreningsstämman enligt protokoll 2016-10-29, § F1616, 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvaradagen den 25 maj 

2017. 

 Kustmiljögruppen skall hyra ett marknadsstånd med tillgång till el, vilket 

innebär en sammanlagd kostnad på 175 kronor, inklusive deltagaravgift. 

 Sista anmälningsdag är den 30 april 2017. 

 Den ”nya” styrelsen tillsätter en arbetsgrupp inom styrelsen, som genomför 

dagen med motiveringen att Pia Prestel, Kåge Eklund och Lena Peribert inte 

finns med i styrelsen efter den 30 april 2017.  

 

  

 

Informationsärenden §§ 17042 – 17054 (stående ärenden) 

 

§ 17042 Vattenrådet 

2017-01-26 

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

med rubriken ”Vattendragsvandring vid Hagbyån”. 

2017-01-27 

Sekretariatet expedierar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och 

ersättare för 2017, föreningens adjungerade ledamöter och revisorer med 

rubriken ”Vattendrags- vandring vid Hagbyån lördagen den 4 mars 2017 

mellan klockan 10.00–16.00 med uppföljningskväll torsdagen den 16 mars 

2017, klockan 18.00”.  

2017-02-16 

Vid Vattenrådets sammanträde överlämnas nyproducerad 

informationsfolder (PDF) med rubriken ”Strukturkalkning – Grisbäcken steg 

2” – inom pågående LOVA-projekt fram till 201803. 

2017-02-22 

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

rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under mars och april”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/§-F1616-Verksamhetsplan-2017-med-plan-2018-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vattendragsvandring-vid-Hagbyan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Ytterligare-en-aktivitet-under-varen-2017-Vattendragsvandring-vid-Hagbyan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Info-folder-Strukturkalkning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Info-folder-Strukturkalkning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Aktiviteter-i-Vattenradet-under-mars-och-april.pdf
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2017-01-27 

Sekretariatet expedierar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och 

ersättare för 2017, föreningens adjungerade ledamöter och revisorer med 

rubriken ”Vattendrags- vandring vid Hagbyån lördagen den 4 mars 2017 

mellan klockan 10.00–16.00 med uppföljningskväll torsdagen den 16 mars 

2017, klockan 18.00”. 

 

§ 17043 Ölands Vattenråd 

 Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 17044 Ostkustens vattensamling 

2017-02-24 

Sekretariatet vidarebefordrat mail (PDF) till styrelsens ledamöter, såväl 

ordinarie såväl som adjungerade ledamöter och ersättare från Renate Foks, 

Vattenrådskansliet i Kalmar kommun med rubriken ”Nyhetsbrev Ostkustens 

Vattensamling” kompletterande information till externa och egna aktiviteter – 

kalendarium vintern/våren 2017 som återfinns på Kustmiljögruppens 

hemsida”.  

 

§ 17045 Lyckebyåns vattenförbund 

2017-02-10 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Jan Andersson, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med rubriken 

”Presentationer vid seminarium om vattenbrist och låga grundvattennivåer” 

anordnat av Lyckebyåns vattenförbund jämte fyra bifogade filer… 

# Regional vattenförsörjning sydöstra Sverige, J Madebrink, f.d. VD för 

Kalmar Vatten 

# Vattenbrist, Eva Steiner, VA-avdelningen, Karlskrona kommun. 

# Vattenbrist, Stefan Lundgren, VD Emmaboda Energi 

# Vattenbristen i östra delen av Karlskrona kommun, Joakim Nilsson, 

kvalitetschef Drift och serviceavdelningen, Karlskrona kommun. (PDF) 

 

Vi informerar, Barometern-OT 2017-02-23 (JPG) – Underlag för att någon 

ledamot av styrelsen deltar i detta informationsmöte. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Ytterligare-en-aktivitet-under-varen-2017-Vattendragsvandring-vid-Hagbyan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Nyhetsbrev-Ostkustens-Vattensamling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Presentationer-vattenbrist-och-laga-vattennivaer-2017-02-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/20170207-J-Madebrink.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/20170207-Vattenbrist-E-Steiner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/20170207-Vattenbrist-S-Lundgren.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/20170207-Vattenbristen-i-ostra-delen-J-Nilsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/02/Barometern-OT20170223-5.jpg
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§ 17046 Bräkneåns vattenråd 

 

               Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 17047 Kalmarsundskommissionen 

 Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 17048 Torsås kommun 

2017-02-04 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till de ledamöter i styrelsen, som sitter 

kvar även efter den 30 april 2017 med rubriken ”Torsås kommun inbjuder till 

föreningsträff på temat ekonomiskt stöd torsdagen den 16 februari 2017 

med början klockan 18.00 i Nya kommunhuset”. 

2017-02-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Robertsson, kulturförvaltningen, 

Torsås kommun med rubriken ”Föreningsträff 16 februari 2017”. 

2017-02-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Martin Storm, samhällsbyggnadschef, 

Torsås kommun med rubriken ”GRATTIS till Ditt nya arbete i Göteborg”. 

2017-02-14 

Inkommer via postbefordran brev (PDF) från Martin Storm, 

samhällsbyggnadschef i Torsås kommun med rubriken ”Bästa 

kustmiljövänner”. 

2017-02-15 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena Robertsson, 

Kulturförvaltningen, Torsås kommun med rubriken ”Tidiga insatser för 

asylsökande”. 

 

 

§ 17049 Länsstyrelsen i Kalmar län 

2017-01-26 

Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus 

Landsbygd 2017-1”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Torsas-kommun-inbjuder-till-foreningstraff-2017-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Foreningstraff-16-februari-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-GRATTIS-till-Ditt-nya-arbete-i-Goteborg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Martin-Storm-2017-02-09-med-dnr-2016-BMN77.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Tidiga-insatser-for-asylsokande.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Fokus-Landsbygd-nr-1-januari-2017.pdf
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2017-02-02 

Inkommer mail (PDF) från Lillemor Jonsén, Utvecklingsenheten vid 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken Framtidens landsbygd 8/2. 

2017-02-03 

Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelen i 

Kalmar län med rubriken ”Inbjudan till kunskaps- och inspirationsdag Vatten 

8 mars 2017” jämte en bifogad fil… 

# Länsstyrelsen i Kalmar län INBJUDER till heldagsseminarium med 

rubriken 50 % av vattnet i landskapet är borta – kan vi låta vattnet ta plats 

igen? (PDF) Med inbjudan bifogas program! 

2017-02-03 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare i Kustmiljögruppen anmäler sig via 

mail (PDF) till Länsstyrelsens kunskaps- och inspirationsdag om ”Vatten” 

2017-03-08 på Stadshotellet i Kalmar. Kursdagen är kostnadsfri och 

Länsstyrelsen bjuder både på fika och lunch. 

 

2017-02-03 

Sekretariatet vidarebefordrar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, 

ersättare och adjungerade ledamöter inbjudan från Länsstyrelsen i Kalmar 

län till kunskaps- och inspirationsdag om ”Vatten” 2017-03-08 på 

Stadshotellet i Kalmar jämte en bifogad fil… 

# Länsstyrelsen i Kalmar län INBJUDER till heldagsseminarium med 

rubriken 50 % av vattnet i landskapet är borta – kan vi låta vattnet ta plats 

igen? (PDF) Med inbjudan bifogas program! 

2017-02-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ” Anmälan om deltagande i 

Länsstyrelsens kunskaps- och inspirationsdag om ”Vatten 2017-03-08”. 

 

§ 17050 HaV – Havs- och vattenmyndigheten 

2017-01-26 

Sekretariatet expedierar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och 

ersättare för 2017, föreningens adjungerade ledamöter och revisorer med 

rubriken ”Anmälan till Havs- och vattenforum 16-17 maj är nu öppen”. 

 

§ 17051 WebbochForm.se 

2017-01-31 

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

”Porträttfoton inlagda på hemsidan”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Framtidens-landsbygd-2017-02-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inspirations-och-kunskapsdag-vatten-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Anmalan-till-kundkaps-ovh-inspirationsdag-Vatten-2017-03-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Inbjudan-till-kunskaps-ovh-inspirationsdag-vatten-2017-03-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Anmalan-om-deltagande-i-Lst-kunskaps-och-inspirationsdag-om-vatten-2017-03-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Anmalan-till-Havs-ovh-vattenforum-16-17-maj-ar-nu-oppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Porträttfoton-inlagda-pa-hemsidan.pdf
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§ 17052 Greppa Näringen 

2017-01-24 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Skräm inte 

människor till handling”. 

2017-01-27 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Bönder i omvänd 

miljöauktion”.   

2017-01-27 

Inkommer brevförsändelse (PDF) från Greppa Näringen med rubriken 

”Medlemsbrev – januari 2017”. 

2017-02-24 

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

täckgrödor och skörderester är positivt för miljö och klimat. 

 

 

§ 17053 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt – Prästkragemodellen 

”2017-02-16 

Vid Vattenrådets sammanträde överlämnas nyproducerad 

informationsfolder (PDF) med rubriken ”Strukturkalkning – Grisbäcken steg 

2” – inom pågående LOVA-projekt fram till 201803. 

2017-02-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vårt gamla Leader-projekt jämte 

två bifogade filer… 

# Projektplan Levande Kustvatten – Leader 2006. (PDF) 

# Slutrapport Levande Kustvatten – Leader 2006. (PDF) 

 

§ 17054 Massmediakontakter 

2017-01-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér, adjungerad ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Insändare – regnets åtråvärda 

tak”. 

2017-01-27 

Inkommer mail (PDF) från Bo Johnér med rubriken ”Gjort fel igen” jämte en 

bifogad fil… 

# Regnens åtråvärda tak (åtråvärda droppar vatten)(PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Skram-inte-manniskor-till-handling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Bonder-i-omvand-miljoauktion.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Medlemsbrev-januari-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Biogas-fran-tackgrodor-och-skorderester-ar-positivt-for-miljon-och-klimatet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Info-folder-Strukturkalkning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Info-folder-Strukturkalkning-Grisbacken-steg-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vart-gamla-leaderprojekt-2006.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Projektplan-Levande-Kustvatten-Leader-2006.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/SLUTRAPPORTLevandeKustvatten-Leader-2006-Carina-Pålsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Insandare-2017-01-23-Regnens-atravarda-tak.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Insandare-2017-01-27-Regnens-atravarda-tak-atravarda-droppar-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Regnens-atravarda-tak-av-Bo-Johner-2017-01-27.pdf
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2017-02-01 

Inkommer mail (PDF) från Solvändan Möre Bok med rubriken 

”Torsåsbladet”. 

2017-02-13 

Inkommer mail (PDF) från Solvändan förlag i Torsås med rubriken 

”Torsåsbladet 24 februari” jämte en bifogad fil… 

# Torsåsbladet vt 2017. (PDF) 

 

 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar, som återfinns på 

hemsidan för perioden 2017-01-24 – 2017-03-06. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/  

 

 

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 17055 – 17057 

 

§ 17055 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2017-01-24 – 2017-03-06. 

 

2017-01-25 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) ”Protokollet från Kustmiljögruppens 

styrelsemöte måndagen den 23 januari 2017” till styrelsens samtliga 

ledamöter och ersättare för 2017, föreningens revisorer samt till Rune 

Fransén och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte tre bifogade 

filer… 

# Justerat protokoll (PDF) från styrelsens sammanträde måndagen den 23 

januari 2017. 

# Sammanställning av externa och egna aktiviteter under våren 2017. (PDF) 

# Förteckning av styrelsens ledamöter fram till Vårträffen 2017. (PDF) 

2017-01-27 

Sekretariatet expedierar mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter och 

ersättare för 2017, föreningens adjungerade ledamöter och revisorer med 

rubriken ”Vattendrags- vandring vid Hagbyån lördagen den 4 mars 2017 

mellan klockan 10.00–16.00 med uppföljningskväll torsdagen den 16 mars 

2017, klockan 18.00”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Torsasbladet-nr-1-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Torsasbladet-vt-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Torsasbladet-vt2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Justerat-protokoll-2017-01-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelseprotokoll-fran-overlaggning-2017-01-23-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Externa-och-egna-aktiviteter-mm-under-varen-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelsens-ledamoter-fram-till-2017-04-30-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Ytterligare-en-aktivitet-under-varen-2017-Vattendragsvandring-vid-Hagbyan.pdf
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2017-02-02 

Inkommer mail (PDF) från Aktuell Hållbarhet (tidigare f.d. Miljöaktuellt och 

Miljörapporten) med rubriken ”Ny klimatlag ska leda till nollutsläpp 2045) 

jämte en bifogad fil… 

# Ny klimatlag ska leda till nollutsläpp 2045. (PDF) 

2017-02-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Dagordning inför styrelsens överläggning i 

Kustmiljögruppen 2017-03-06” jämte en bifogad fil… 

# Kallelse jämte presidiets förslag till dagordning. (PDF) 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/  

 

 

§ 17056 Nästa styrelsemöte 

 

 Nästa styrelsemöte sker måndagen den 3 april 2017, klockan 18.00 hos 

                sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr.

 Kallelse med vägbeskrivning kommer att skickas ut senast måndagen den 27 

              mars 2017. 

 

§ 17057 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 27 februari 2017 

 

 

Pia Prestel                                                                       

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

                                                                                    Sekreterare  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Ny-klimatlag-ska-leda-till-nollutslapp-2045-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Ny-klimatlag-ska-leda-till-nollutslapp-2045.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Dagordning-infor-styrelsens-overlaggning-i-KMG-2017-03-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kallelse-till-styrelsemote-2017-03-06-utan-arendeberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/

