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Minnesanteckningar vid överläggning om beslutsför styrelse 

 

Datum:  2016-12-01 

Närvarande:  Pia Prestel, Kustmiljögruppen 

  Rune Fransén, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

  Leif Lindberg, Bergkvara hembygdsgille 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppen 

Plats:  Pia Prestels sommarbostad, Gåsstigen 10 i Ragnabo. 

 

Bakgrund 

Kustmiljögruppens presidium har efter höstträffen 2016 funderat vidare på de argument som 

framfördes av Leif Lindberg understödd av Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo om 

Kustmiljögruppens verksamhet och riktning inför framtiden, vilka framgår av den blå 

klickbara länken Leif Lindberg ger sina tankar om Kustmiljögruppens riktning inför 

framtiden. (PDF) 

Valberedningen har vid samtliga styrelsemöten under hela verksamhetsåret redovisat hur 

arbetet framskridit med att rekrytera en ny beslutsför styrelse fr.o.m. den 1 januari 2017, 

enligt den blå klickbara profilbilden nedan, som styrelsen tog beslut på vid sitt första ordinarie 

sammanträde i januari 2016. – Profilbild över behövda kompetensområden på ledamöter i 

Kustmiljögruppens styrelse för 2017. (PDF) 

Valberedningens arbete har komplicerats genom att Magnus Rosenborg, ledamot av Kust- 

miljögruppens styrelse och ersättare i Valberedningen inte varit anträffbar sedan september 

månad 2016 p.g.a. arbete i utlandet. 

Det är lika välbekant, att valberedningen misslyckats i sin uppgift vid Höstträffen 2016, att 

presentera en beslutsför styrelse, trots ett intensivt och målmedvetet arbete under ca 10 

månader.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Leif-godkanner-§-F1618-som-tillagg-till-informationsarenden-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Leif-godkanner-§-F1618-som-tillagg-till-informationsarenden-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Profilbild-kompetensomraden-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/09/Profilbild-kompetensomraden-2017-1.pdf
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Samtliga de kandidater som valberedningen varit i kontakt med finns redovisade på den blå 

klickbara länken – Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå  

2016-10-29 (PDF) samt resultatet av dessa kontakter. 

Presidiet vill ändock lyfta fram det faktum, att intill kvällen den 26 oktober vid 21-tiden, 

enbart tre dagar före föreningsstämman den 29 oktober 2016, så hade valberedningen lyckats, 

att få fram en beslutsför styrelse med sex ordinarie ledamöter (fem + en) och fem ersättare 

(två + tre). Denna numerär av kandiderande styrelseledamöter inkluderade även de två 

personer som i sista stund lämnade walk over, kandidater som mycket väl svarade mot 

valberedningens profilbild inom de angelägna kompetensområden, som styrelsen tagit beslut 

på. 

 

Frågeställning 

Kustmiljögruppens verksamhet och riktning inför framtiden – vart vill vi och hur kan och 

skall denna vilja realiseras genom valen av ordförande, kassör och sekreterare. 

 

Frågeställningen blir i allra högsta grad verklig dels genom Leif Lindbergs argument på 

föreningsstämman dels genom att valberedningen misslyckts i sin uppgift att rekrytera 

kandidater till en beslutsför styrelse fr.o.m. verksamhetsåret 2017. 

 

Nuläge 

För att skapa andrum i den uppkomna situationen har de tre exekutiva ledamöterna Pia 

Prestel, Lena Peribert och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund erhållit föreningsstämmans förtroende, 

att stanna kvar i sina funktioner fram till Vårträffen 2017, lördagen den 29 april för att bereda 

mark för en ny beslutsför styrelse. 

 

Föreningsstämman har även justerat stadgarna så att…  

 

- antalet ordinarie ledamöter skall vara minst tre och antalet ersättare minst två, 

- sekreterare kan rekryteras av den nya beslutsföra styrelsen efter tidpunkt då ny 

ordförande valts, vilket prövats av årsmötet i maj 2011, 

- ordförandeskapet kan rotera mellan de ordinarie ledamöterna för tid som styrelsen 

beslutar, vilket även detta prövats sedan verksamhetsåret 2016. 

 

Samtliga av föreningsstämman beslutade åtgärder enligt ovan är ett uttryck för den 

åtgärdsarsenal som vidtagits för att få fram en beslutsför styrelse intill Vårträffen 2017. 

 

Uppgift 

Valberedningen har i princip uttömt sitt nätverk, varför valberedningen inbjuder till en 

överläggning torsdagen den 1 december 2016 med Rune Fransén och Leif Lindberg hos Pia 

Prestel i dennas sommarbostad, för att diskutera hur vi kan komma vidare på Leif Lindbergs 

tankar om Kustmiljögruppens verksamhet och riktning inför framtiden. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/11/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
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En sammanfattning i punktform av dessa tankar med förslag till åtgärder redovisas efter 

närmare 1.5 timmars diskussion nedan under rubriken ”Kustmiljögruppens verksamhet och 

riktning inför framtiden med krav på de styrelseledamöter som skall förverkliga denna 

uppgift”. 

 

”Kustmiljögruppens verksamhet och riktning inför framtiden med krav på de styrelse- 

ledamöter som skall förverkliga denna uppgift” 

 

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 idédriven, 

ideell medborgardriven vattenförvaltning. 

Specifikt 

 Att Kustmiljögruppen som sin främsta uppgift har att agera som obunden, sakkunnig 

och ifrågasättande miljödebattör i kommunala, lokala, regionala och nationella fora, 

vilket möjliggör exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda i 

press, radio, TV och sociala medier – jämför inlägg under John Bräutigams 

ordförandetid 2014-2015. 

 Att som obunden, sakkunnig och ifrågasättande miljödebattör omgående lämna 

Vattenrådets styrelse, där ledamöterna i detta forum representeras av särintressen. 

 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 vattenkonferenserna mellan åren 

1999 och 2007. 

 Att genom goda kontakter med medlemsföreningarna stimulera dessa till lokala 

vattenmiljöinsatser i samverkan med tjänstemännen på miljökontoret i likhet med de 

genomströmningsprojekt som genomfördes under Mats Elgqvists ordförandeskap 

1997-2010. 

 

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 anknytning en ”stark anknytning till kommunen”. 

 Är beredda att ställa upp ideellt för en starkt idédriven, ideell medborgardriven 

vattenförvaltning i Kustmiljögruppens namn och verksamhet. 

Är beredd att ta konflikt/-er med kommunala, lokala, regionala samt nationell 

beslutsfattare för att förverkliga Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda. 
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Är beredda att representera kustmiljöföreningarna i kustmiljöärenden både lokalt, 

regionalt och nationellt, 

 Ha dokumenterad erfarenhet av att via extern finansiering Leda planeringen och 

genomförandet av konferenser av olika storlek på kommunal, lokal och regional nivå. 

 Det bör i detta sammanhang påpekas, att det kommande verksamhetsårets nyvalda 

ledamöter för 2017 varken har tid för, vill, kan eller har erfarenheter av, att anordna 

konferenser, symposier eller utbildningsdagar. De nyvalda ledamöterna vill arbeta 

”lokalt med stövlarna på”. 

Sammanfattning 

Med beaktande av vad som sagts under rubriken bakgrund på första sidan av dessa 

minnesanteckningar är det viktigt att gammalnya idéer dammas av och prövas på nytt för 

att Kustmiljögruppen skall leva vidare som en oberoende och fristående ideell förening för 

sina medlemsföreningar, som i dagsläget sedan den 1 juli 2016 utökats med fem och vid 

årsskiftet 2016/2017 uppgår till 20 stycken medlemsföreningar. 

Nuvarande stadgar godkända av föreningsstämman i oktopber 2016, behöver inte 

revideras på nytt då det avser § 02 Föreningens ändamål och § 03 Föreningens uppgifter. 

Dessa minnesantecknar har skickats ut till de närvarande och inkomna synpunkter 

kommer att infogas till de slutliga minnesanteckningarna. 

 

Vid pennan dag som ovan 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Sekreterare 

 

 


