
Presidiet har arbetat vidare med ”den gröna texten” efter styrelsens 

sammanträde den 23 januari 2017, § 17004 som nu blivit orange i tredje 

versionens bearbetning 

 

Allmänt 

Kustmiljögruppen skall återvända till sina rötter och den verksamhet som 

präglades under tiden 1997-2007 utifrån ett underifrån perspektiv som 

kännetecknades av en starkt ideell, idé- och medborgardriven vatten- 

förvaltning. 

Allmänt 

Kustmiljögruppen skall med kraft, noggrannhet och entusiasm bygga vidare på 

bakgrunden till Kustmiljögruppens tillkomst utifrån ett medborgerligt underifrån 

perspektiv, som fortfarande kännetecknas av en starkt ideell, idé- och 

medborgardriven vattenförvaltning för att de nationella miljömålen för vatten 

och vattenmiljöer nås ur ett flergenerationsperspektiv. 

Specifikt 

 Att Kustmiljögruppen som en av sina uppgifter har att agera som obunden 

och sakkunnig miljödebattör i lokala, regionala och nationella fora, vilket 

möjliggör exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och 

agenda i press, radio, TV och sociala medier. 

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

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

kännetecknas av sex parametrar/postulat… 

 

- 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 parametrarna/postulaten 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 vara en obunden och sakkunnig miljödebattör bör Kustmiljö- 

gruppen efter noggrant övervägande lämna Vattenrådets styrelse efter kvali- 

ficerat beslut av medlemsföreningarna. 

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

miljö- och klimatdebatten, som kännetecknas av de sex parametrarna/ 

postulaten på föregående sida kan mycket väl Kustmiljögruppen fortfarande 

vara aktiv aktör i Vattenrådet. Om Kustmiljögruppen ändå väljer att lämna 

Vattenrådet så krävs det ett kvalificerat ja-beslut från minst 15 medlems- 

föreningar 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. 

  Att återkommande arrangera miljökonferenser i ett aktuellt miljöämne som 

berör kust-, grund och ytvattnet med deltagande av exekutiva personer från 

kommunal, lokal, regional och nationell nivå - jämför de fem vattenkonfe- 

renserna mellan åren 1999 och 2007. 

 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 under verksamhetsåren 1997-

2010. 

 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 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 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. 

 Är beredda att representera kustmiljöföreningarna i kustmiljöärenden både 

lokalt, regionalt och nationellt. 

 Leda planeringen och genomförandet av konferenser av olika storlek på 

kommunal, lokal och regional nivå. 

 Att i mån av personella och ekonomiska resurser leda planeringen och 

genomförandet av konferenser av olika storlek på kommunal, lokal, regional 

och nationell 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. 
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