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                         Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 
 

Tid:  Måndagen den 3 april 2017, klockan 18.00. 

Plats: Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr, 

Bergkvara. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare  

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Gunilla Berglund Hagström, tjänstgörande ersättare  

Övriga deltagande 

Bo Johnér, adjungerad ledamot  

Kifle Yessab, ersättare 

Anmält förhinder att delta 

Robert Briland, ledamot 

Hans Brohlin, ledamot 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

Christer Johansson, ersättare 

Gunnar Larsson, ersättare 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Jarl Sturesson, ledamot  

 

 

 

§ 17058 Mötets öppnande  

Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel hälsar deltagarna välkomna till 

verksamhetsårets tredje styrelsemöte med Kustmiljögruppen och ser fram emot 

ett givande styrelsemöte med vattnet i centrum enligt vattenpentaederns fem 

hörnstenar som är miljö, boende, rekreation, näringsliv och samhälle. 

klicka på den blå länken för att ta del av Vattenpentaedern. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Vattenpentaedern.pdf
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Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde -  Styrelsemöte den 6 mars 2017,  

§§ 17030 – 17057 (PDF) godkänns/justeras, varefter det läggs ut på 

hemsidan av sekreteraren. 

 

 

 

§ 17059 Fastställande av dagordning  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Fastställa presidiets förslag till dagordning med tillägg för de två 

beslutsärendena… 

 

 § 17070 - Revision för tiden 2017-01-01 – 2017-04-30. 

 § 17071 - Huvudsponsor för verksamhetsåren 2017-2019. 

 

… vilket i sin tur innebär, att informationsärendena börjar med § 17072 

 

 

Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 17060 – 17071 

 

§ 17060 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 17061 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

§ 17062 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    6 mars 2017. 

§ 17063 Förvaring av arkiverat material. 

§ 17064 Kontaktperson för Kustmiljögruppen i kommunens föreningsregister. 

§ 17065 Länsstyrelsen i Kalmar län utlyser medel för tidiga insatser för asylsökande. 

§ 17066 Havs- och vattenforum i Göteborg den 16-17 maj 2017 i samverkan med 

                  Vattenrådet. 

§ 17067 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport. 

§ 17068 Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande åtgärder inom 

  Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport. 

§ 17069 ”Vårträff 2017” lördagen den 22 april 2017 - OBS NYTT DATUM. 

§ 17070 Revision för tiden 2017-01-01 – 2017-04-30. 

§ 17071 Huvudsponsor för verksamhetsåren 2017-2019. 

 

 

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 17072 – 17085 (stående ärenden) 

§ 17072 Vattenrådet. 

§ 17073 Ölands Vattenråd. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelseprotokoll-fran-overlaggning-2017-03-06.pdf
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§ 17074 Ostkustens vattensamling. 

§ 17075 Lyckebyåns vattenförbund. 

§ 17076 Bräkneåns vattenråd. 

§ 17077 Kalmarsundskommissionen. 

§ 17078 Torsås kommun. 

§ 17079 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 17080 HaV – Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 17081 WebbochForm.se.  

§ 17082 Greppa Näringen. 

§ 17083 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt – Prästkragemodellen. 

§ 17084 Massmediakontakter/Facebook-teamet 

§ 17085 Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017. 

 

 

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  

§§ 17086 – 17088 

 

§ 17086 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2017-03-07 – 2017-04-03. 

 

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/  

 

 

§ 17087 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 17088 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 3 april 2017 

 

Pia Prestel                                                                       

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

                                                                                    Sekreterare  

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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Beslutsärenden §§ 17060 – 17069 

 

§ 17060 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

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

 

 Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, § 17032 framkom följande. 

 

 Styrelsen beslutade att 

 

 Föreningens fasträntekonto skulle omsättas med 105 000 kronor per den 7 

mars 2017. 

 

 

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 3 april 2017 uppgår till 

8 631:05 kronor och att beloppet på föreningens fasträntekonto vid samma 

tidpunkt uppgår till 105 000 kronor. 

 

Nästa omsättningstillfälle vad avser föreningens fasträntekonto är  den 8 juni 

2017. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka kassören Lena Peribert för redogörelsen samtidigt som presidiet kan 

konstatera, att föreningens ekonomi är balanserat god. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ 17061 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 

 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

                  2017-03-06, § 17033. 
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 Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, § 17033 framkom följande. 

 

 Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att 

 

 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. 

 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. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2017-03-12 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Jan och Solbrith Hellman, 

föreningens revisorer med rubriken ”Slutredovisning av ekonomiavsnittet i 

Kustmiljögruppens årsredovisning för verksamhetsåret 2016”, jämte en 

bifogad fil… 

# Ekonomiavsnittet i årsredovisningen för 2016. (PDF) 

 

2017-03-14 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Namnunderskrift – 

Kustmiljögruppen”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/KMG-soker-ordforande-sekr-och-kassor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Ekonomiavsnitt-ss-59-62-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Namnunderskrift-Kustmiljogruppen.pdf
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2017-03-17 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Underskrifter”. 

2017-03-24 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till föreningens revisorer Jan och 

Solbrith Hellman, där sekretariatet bekräftar att postbefordran inkommer 

med ekonomiska handlingar som berör revisionen för verksamhetsåret 2016 

jämte två handlingar i underskrivet skick… 

# Revisionsuppdraget med namnteckningar. (PDF) 

# Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, kommer även att 

föredras av revisorerna på årsmötet. (PDF) 

 

 Av de inkomna handlingarna i diariet framgår att sekretariatet per den 12 mars 

                  2017 översänt de sista delarna i arbetet med årsredovisningen som berör 

                  ekonomiavsnittet till föreningens revisorer Jan och Solbrith Hellman för  

revision.  

 

I enlighet med föreningens stadgar paragraferna 10 och 11 framgår följande… 

 

 Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast 

den 15 mars samma år som årsmötet. 

 

 Revisorn ska senast den 15 april samma år som årsmötet avge sin 

revisionsberättelse 

 

Vidare framgår av de inkomna handlingarna att föreningens revisorer till 

sekretariatet översänt via postbefordran såväl ”revisionsuppdraget” såväl som 

”revisionsberättelsen” i undertecknat skick per den 24 mars 2017, vilket även 

har bekräftats i mail av sekreteraren. 

 

Sekreteraren har lagt in uppgifterna på Kustmiljögruppens hemsida på länken 

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

efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/ där nu samtliga uppgifter 

som berör årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 återfinns enligt nedan 

gjord uppräkning och specifikation… 

 Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016” med förslag till årsmötet att besluta enligt 
protokoll 2017-03-06, § 17033. (PDF) 
 

 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 i sin helhet med 
namnunderskrifter. (PDF) 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Namnunderskrifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Revisionsberattelse-och-revisionsuppdraget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Revisionsuppdraget-med-namnteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Revisionsberattelse-med-namnteckning.pdf
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/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/§-17033-2017-03-06-Arsredovisning-for-verksamhetsaret-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/§-17033-2017-03-06-Arsredovisning-for-verksamhetsaret-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/§-17033-2017-03-06-Arsredovisning-for-verksamhetsaret-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Arsredovisning-2016-med-namnunderskrifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Arsredovisning-2016-med-namnunderskrifter.pdf


 

7 

 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016. (PDF) 
 

 Dokumentation (PDF) – Poster inom linjen, flerårsjämförelse 2012-2016, 
styrelsens förslag till resultatdisposition. 
 

 Styrelsens ordinarie ledamöter under verksamhetsåret 2016 har varit… 
(PDF) 
 

 Tilläggsupplysningar. (PDF) 
 

 Revisionsuppdraget med namnteckningar. (PDF) 
 

 Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, kommer även 
att föredras av revisorerna på årsmötet. (PDF) 
 

Samtliga uppräknade handlingar är klickbara för den intresserade läsaren såväl i  

                     detta protokoll, såväl som på Kustmiljögruppens hemsida. 

 

I inbjudan/kallelsen till medlemsföreningarnas kontaktpersoner skall det framgå, 

att kontaktpersonerna har ansvar för att ta med sig de delar i årsredovisningen 

för verksamhetsåret 2017, som de har för avsikt att ställa frågor på. 

   

 

Presidiet föreslår styrelen att besluta att 

 

 Det åligger sekreteraren vid utskick av i inbjudningarna/kallelserna till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner att det klart skall framgå, att 

kontaktpersonerna har ansvar för, att ta med sig de delar i årsredovisningen 

för verksamhetsåret 2016, som de har för avsikt att ställa frågor på. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

  I enlighet med presidiets förslag. 

   

 

 

 

§ 17062 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    6 mars 2017 

 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                    sammanträden – se nästa sida i detta protokoll.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Resultat-och-balansrakning-med-namnunderskrift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Poster-inom-linjen-m-namnunderskrifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Styrelsens-ledamoter-med-namteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Tillaggsupplysningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Revisionsuppdraget-med-namnteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Revisionsberattelse-med-namnteckning.pdf
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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 resp. 2017-03-06, 

         § 17034. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017 beslutade styrelsen att godkänna 

            med acklamation av presidiet framlagt förslag – se orange text nedan -, som 

                utgörs av en välbalanserad syntes av de tankar, synpunkter och reflektioner som 

                 framkom vid det arbetsmöte som presidiet genomfört med Rune Fransén och 

             Leif Lindberg den 1 december 2016 samt de synpunkter som framkom från 

               styrelsens ledamöter vid sammanträdet den 23 januari och 6 mars 2017. 

 

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. 

Specifikt 

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

konsekvent- 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 konsekvent- och resultatbaserad ”röst” i 

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

 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. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

 

2017-03-10 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) UPPROP till kontaktpersonerna för 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar, styrelsens såväl ordinarie ledamöter 

såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter samt till Pernilla Landin, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/UPPROP-KMG-soker-ordforande-kassor-och-sekr.pdf
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sekreterare i Vattenrådet och utvalda exekutiva personer inom Torsås 

kommun jämte en bifogad fil… 

# UPPROP – Kustmiljögruppen söker ordförande, kassör och sekreterare. 

(PDF) 

 

2017-03-12 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se 

med rubriken ”Kustmiljögruppen söker ordförande, sekreterare och kassör”. 

 

2017-03-13 

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

rubriken ”Kustmiljögruppen söker ordförande, sekreterare och kassör” jämte 

en bifogad fil… 

http://www.kustmiljogruppen.org/torsas-kustmiljogrupp-soker-ordforande-

sekreterare-och-kassor/ 

 

2017-03-30 

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

med rubriken ”Ordförande till Torsås Kustmiljögrupp”.  

2017-03-31 

Inkommer svarsmail (PDF) från Mattias Nilsson, ordförande i Brömsebro 

Samhällsförening med rubriken ”Sekreterare till Torsås Kustmiljögrupp”.  

 

2017-03-31 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström, 

ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kassör”. 

2017-04-01 

Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, ersättande ledamot av 

Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Ordförande till Torsås 

Kustmiljögrupp”.  

2017-04-02 

Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, nuvarande ägare till Spring 

Systems med rubriken ”Ändrade ägare förhållanden”. 

 

Av tidigare tagna beslut i styrelsen bland annat från överläggningen den 23 

januari 2017, § 17004 framgår, att valberedningen skall fram till årsmötet i april 

använda sig utav sociala medier – Kustmiljögruppens facebook-sida – i sitt 

arbete med att rekrytera ordförande, kassör och sekreterare. 

 

Av diariet 2017-03-10 framgår, att sekretariatet i samverkan med 

Webbochform.se i Bergkvara arbetat fram ett ”upprop” som dels ånyo skickats 

ut till de 20 medlemsföreningarnas kontaktpersoner, dels hade en räckvidd på 

nätet och Kustmiljögruppens facebook-sida som uppgick till 343 personer.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/KMG-soker-ordforande-och-sekreterare-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/KMG-soker-ordforande-sekr-och-kassor-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Kustmiljogruppen-soker-ordforande-sekreterare-och-kassor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/torsas-kustmiljogrupp-soker-ordforande-sekreterare-och-kassor/
http://www.kustmiljogruppen.org/torsas-kustmiljogrupp-soker-ordforande-sekreterare-och-kassor/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Ordforande-till-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Sekreterare-till-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kassor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Ordforande-till-Torsas-Kustmiljogrupp-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Andrade-agareforhallanden.pdf
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Sekreteraren kan konstatera att, inga återkopplingar har skett från 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner, ej heller har någon nappat på 

uppropet på facebook. 

 

Av Nyhetsbrevet nr 1 – våren 2017 framgår att det i dagsläget återstår fem 

                  personer som valberedningen inväntar svar ifrån, om de mönstrar på eller tackar 

                   nej. Om och när svar inväntas från dessa kandidater, så är tyvärr situationen den, 

                  att tiden håller på att rinna ut och att nätverken inom valberedningens intresse- 

                      sfär håller på att bli totalt  uttömda.  

 

Sekreteraren går igenom under dagens överläggning den sammanställning 

                 daterad 2017-04-03 av lämpliga kandidater som valberedningen kontinuerligt 

                uppdaterar efter att nya besked inkommer.  

 

                 Av sammanställningen framgår att personer/kandidater med svart 

                 text är sådana som tackat nej, röd text är personer/kandidater som ännu ej 

               tillfrågats och/eller som det råder stor osäkerhet om, blå text är sådana 

                 personer/kandidater där samtal pågår, utan slutligt ställningstagande och 

                personer/kandidater med grön text är sådana personer som mönstrat på ”skutan” 

              Kustmiljögruppen. 

 

Klicka på den blå länken för att ta del av – Valberedningens 

sammanställning av personer/kandidater per den 3 april 2017. (PDF) 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Överlämna rekryteringsarbetet efter den 30 april 2017 till den då beslutsföra 

styrelsen. 

 

 Den nya styrelsen alltid äger rätt till, att kalla till en extra föreningsstämma 

enligt vad som framgår av föreningens stadgar § 15. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

  I enlighet med presidiets förslag.  

 

 

  

 

§ 17063 Förvaring av arkiverat material 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
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Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet, som är klickbar nedan. 

2017-03-24 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Förvaring av arkiverat material”. 

 

 Denna beslutsparagraf grundar sig på, att valberedningen misslyckats i sitt 

             arbete med att rekrytera hela eller delar av numerären av de tre exekutiva 

               ledamöterna i styrelsen såsom ordförande, kassör och sekreterare. 

 

 När nuvarande sekreterare Karl-Gustaf (Kåge) Eklund lämnar sitt uppdrag per  

                 den 30 april 2017, innebär detta, att det material som sekreteraren haft 

              förtroendet för, att arkivera under sin uppdragstid, måste hitta en ny person inom 

                 styrelsen, som kan ta på sig detta ansvar. 

 

 Sekreteraren har varit i kontakt med Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

          och förhört sig om, Pernilla i sin funktion som tjänsteman på kommunen 

              förfogar/disponerar ett mindre utrymme för Kustmiljögruppens arkivmaterial 

         under en övergångstid. 

 

 Pernilla Landin har i mail 2017-03-24, som finns i diariet med samma datum 

           svarat följande… 

 

 ”Handlar det om utrymme för pärmar eller? Då har jag en löpmeter!  

               Överlämnade handlingar kan endast förvaras under två månader, p.g.a. 

             ombyggnation av det nya kommunhuset. 

 

 Ordföranden lämnar ordet fritt till ledamöterna för att höra deras åsikter. 

 

 Sekreteraren redogör för det material som f.n. finns arkiverat och som utgörs 

             förutom av protokoll i fem stycken förvaringsboxar även av… 

 

 en projektor för powerpoint- presentationer, 

 PR- och informationsmaterial, 

 CD-skivor med bildmaterial från sammankomster, konferenser och 

symposier, 

 Beach-flagga med tbh, 

 Pärmar före den 19 juli 2011, 

 Pins, 

 Namnbrickor, oanvända, 

 Glaspriser till lotterier,  

 Ordförandeklubba i trä mm. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Forvaring-av-arkiverat-material.pdf
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Styrelsen är av den uppfattningen, att det inte är särskilt optimalt, att använda 

         sig utav Pernilla L:s erbjudande, då detta innebär, att efter två månader så måste 

             styrelsen på nytt leta efter och finna nya arkivmöjligheter. 

 

Bo Johnér erbjuder sig att kontakta Torsås kommun och kommunens arkivarie, 

              då det enligt uppgift finns  möjlighet för de föreningar, som finns upptagna i 

                  kommunens föreningsregister, att arkivera sådana handlingar såsom bland annat 

               protokoll och övriga pappershandlingar mm, som föreningarn inte vet hur de 

                skall hantera i framtiden. 

 

 Lena Peribert erbjuder sig att ytterst tillfälligt, dock längre än två månader att 

               förvara särskilt värdefullt material för föreningen, som i första hand inte utgörs 

               av protokoll och övriga pappershandlingar samt i andra hand även av protokoll 

             och övriga pappershandlingar, om det visar sig att Torsås kommun har svårig- 

                heter med att vara Kustmiljögruppen behjälplig med arkivutrymme. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Bo Johnér kontaktar Torsås kommun och kommunens arkivarie, då det 

enligt uppgift finns möjlighet för de föreningar, som finns upptagna i 

kommunens föreningsregister, att arkivera sådana handlingar såsom bland 

annat protokoll och övriga pappershandlingar mm, som föreningarna inte vet 

hur de skall hantera i framtiden. 

 

 Tacksamt motta Lena Peribert erbjudande, att ytterst tillfälligt, dock längre 

än två månader att förvara särskilt värdefullt material för föreningen, som i 

första hand inte utgörs av protokoll och övriga pappershandlingar samt i 

andra hand även av protokoll och övriga pappershandlingar, om det visar 

sig att Torsås kommun har svårigheter med att vara Kustmiljögruppen 

behjälplig med arkivutrymme. 

 

 Bo Johnér skyndsamt via mail till sekreteraren skall återkoppla, om hur 

samtalet med Torsås kommun gått. 

 

 

  

 

 

§ 17064 Kontaktperson för Kustmiljögruppen i kommunens föreningsregister 

 

Även denna beslutsparagraf grundar sig på, att valberedningen misslyckats i sitt 

             arbete med att rekrytera hela eller delar av numerären av de tre exekutiva 

                  ledamöterna i styrelsen såsom ordförande, kassör och sekreterare. 
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 Torsås Kustmiljögrupp har ett eget organisationsnummer för sin verksamhet och  

                 återfinns därmed som ideell förening i kommunens föreningsregister. 

 

 Under verksamhetsåret 2016 och fram till den 30 april 2017 så föreligger 

                följande information om Kustmiljögruppen i kommunens föreningsregister… 

 

 Ordförande  Pia Prestel med kontaktuppgifter  

 Kassör   Lena Peribert med kontaktuppgifter 

 Sekreterare  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund med kontaktuppgifter 

 

Kontaktperson för  

förening  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund med kontaktuppgifter 

 

Ansvarig för hemsidan  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund med kontaktuppgifter 

 

 Föreningens säte Södra Kärr 506, 385 98 Bergkvara (Kåges adress) 

 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Styrelsen i första hand under dagens överläggning utser en kontaktperson för 

föreningen, att införas i kommunens föreningsregister, att gälla efter den 30 

april 2017. 

 

 När uppgifter om övriga ledamöter finns, så skall dessa lämnas utan 

dröjsmål till kommunens handläggare för föreningsregistret. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Utse Bo Johnér till kontaktperson för Kustmiljögruppen i Torsås kommuns 

föreningsregister tills det, att den nya styrelsen konstituerat sig. 

 

 I föreningsregistret skall följande information finnas om kontaktpersonen. 

 

Bo Johnér 

Telefon: 0486-106 84, 070-359 89 18 

E-post: bo.johner@telia.com 

 

 När uppgifter om övriga ledamöter finns, så skall dessa uppgifter lämnas 

utan dröjsmål till kommunens handläggare för föreningsregistret för regi- 

strering. 

mailto:bo.johner@telia.com
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§ 17065 Länsstyrelsen i Kalmar län utlyser medel för tidiga insatser för asylsökande 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

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

2017-03-17 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Lena 
Robertsson, Kulturförvaltningen i Torsås kommun med rubriken 
”Länsstyrelsen i Kalmar utlyser medel för tidiga insatser för asylsökande 
m.fl.”. 

2017-03-23 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Medel för tidiga insatser för asylsökande”. 

2017-03-31 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Cecilia E Johansson, 

Integrationsutvecklare, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen i Kalmar 

län med rubriken ”Statsbidrag för tidiga insatser för asylsökande m.fl.”. 

 

Av inkommit mail per den 17 mars 2017 framkommer följande… 

 

Länsstyrelsen i Kalmar län har fått drygt 3,6 miljoner kronor för att stödja 

utförare av tidiga insatser och projekt som riktar sig till asylsökande och 

personer med uppehållstillstånd som bor i anläggningsboenden. Statsbidraget 

riktar sig till civilsamhället i syfte att främja hälsa, samhällsorientering och 

kunskaper i svenska för målgruppen”. 

Ni är välkomna med er ansökan fram till den 16 maj 2017. 

Länsstyrelsen bjuder in till en informationsträff den 5 april 2017 mellan klockan 

18.30–20.00 på Länsstyrelsen i Kalmar, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar. 

Anmälan om deltagande görs till Cecilia Johansson senast den 31 mars 2017 på 

E: post cecilia.e.johansson@lansstyrelsen.se  

Kustmiljögruppens ordförande Pia Prestel har i mail 2017-03-23 med 

uppföljningssamtal på telefon haft kontakt med länsstyrelsens handläggare där 

det bland annat framgår… 

Jag är ordförande i Torsås Kustmiljögrupp och jag skriver till Dig, då vi sedan i 

oktober månad förra året har en afrikansk ung man i vår styrelse. Han har eget 

boende och läser svenska på dagarna och han vill så fort som möjligt komma in 

i det svenska samhället. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Lansstyrelsen-i-Kalmar-utlyser-medel-for-tidiga-insatser-for-asysokande.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Medel-for-tidiga-insatser-for-asylsokande.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Statsbildrag-for-tidiga-insatser-for-asylsokande.pdf
mailto:cecilia.e.johansson@lansstyrelsen.se
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Han har med sig en universitetsexamen från sitt hemland, bachelor of aqua 

sience. Denne unge man deltar i våra styrelsemöten, planering av 

vattenåtgärder, vattendragsvandringar och även våtmarkskonferenser i mån av 

ekonomiska resurser. Kurser och dylikt måste betalas och vi är en ideell 

förening utan bidrag, så vi undrar om vi skulle kunna komma ifråga för någon 

form av ekonomiskt stöd? Vi har även en mentor i föreningen som stöttar och 

hjälper vår utländske vän. Hoppas på ett positivt svar.  

 

Länsstyrelsens handläggare Cecilia E Johansson har efter telefonkontakt med 

Pia Prestel lovat, att återkoppla med ett svarsmail i rubricerat ärende. 

I mail 2017-03-31, som finns i diariet med samma datum, besvarar Cecilia E 

Johansson, Pia Prestels mail av den 23 mars 2017, av vilket det framgår 

följande… 

Tack för din fråga och ursäkta mitt sena svar. Det är en fråga som jag har tänkt på de senaste dagarna och jag ser inga 

hinder för en ansökan. Jag kan tyvärr inte lämna något förhandsbesked om huruvida ni vid en ansökan om statsbidrag 

skulle kunna bli beviljade medel för den insats ni avser organisera. Jag kan däremot skriva ett förtydligande om de 

kriterier som föreningen och den insats som föreningen vill genomföra måste uppfylla för att en ansökan ska kunna 

beviljas. 

  

Tidiga insatser för asylsökande: 

Målgrupp: Insatsen riktar sig till eller till förmån för personer över 18 år som är asylsökande eller som har fått 

uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboende. 

 

Mål: Göra väntetiden, under tiden asylansökan prövas av Migrationsverket, mer meningsfull. Påskynda 

                       etableringsprocessen för dem som beviljas uppehållstillstånd. 

 

Syfte: Främja kunskaper i svenska språket, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt 

                         hälsa. 

  

Föreningen: 

- Medlemskapet i föreningen är frivilligt 

- Föreningen har en ansvarig styrelse 

- Föreningens verksamhet bedrivs i Sverige 

- Föreningen är självständig och demokratiskt uppbyggd 

- Föreningens huvudsakliga syfte är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle. 

Min rekommendation är föreningen ställer sig de frågor som ansökan kräver svar på, nämligen: 

- Vilket är syftet med insatsen? 

- På vilket sätt bidrar insatsen till att motverka passivisering under asyltiden? 

- Vilket behov finns av insatsen? 

Om föreningen anser att svaren på frågorna är förenliga med det mål och syfte som beskrivs ovan finns det inget som 

utgör ett hinder för att ansöka om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.fl. hos länsstyrelsen i Kalmar. 

  

Hör av dig om du har fler frågor! 

  



 

17 

Styrelsen beslutar att 

 Bo Johnér i egenskap av mentor för Kifle Yessab, ersättare i styrelsen för 

Torsås Kustmiljögrupp skall företräda föreningen vid den informationsträff 

som sker den 5 april 2017 mellan klockan 18.30–20.00 på Länsstyrelsen i 

Kalmar, Regeringsgatan 1, 391 86 Kalmar. 

 I den mån Kifle Yessab själv har möjlighet att delta vid informationsträffen, 

så är detta extra betydelsefullt. 

 Utifrån vad som framkommer av informationsträffen, så skall återkoppling 

omgående ske till Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen och 

föreningens sekreterare Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, då dessa skall vara 

behjälpliga med att upprätta en ansökan vad avser ”äskande om statsbidrag 

för tidiga insatser för asylsökande”. 

 Ansökan måste vara undertecknad av föreningens ordförande varför 

särskilt datumet 2017-04-30 måste beaktas, då nuvarande ordföranden Pia 

Prestel lämnar sitt uppdrag. 

 Justera denna paragraf omedelbart. 

 

 

§ 17066 Havs- och vattenforum i Göteborg den 16-17 maj 2017 i samverkan med 

                  Vattenrådet 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                    sammanträde 2017-03-06, § 17036. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, § 17036 framkom följande. 

 

Styrelsen beslutade 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, resekostnader 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. 
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 Lena Peribert och Bo Johnér får företroendet att representera Kustmiljö- 

gruppen vid Havs- och vattenforums kongress i Göteborg mellan den 16 och 

17 maj och får fram till måndagen den 13 mars på sig att lämna slutligt 

besked till Pernilla Landin på mail pernilla.landin@torsas.se  

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

 

2017-03-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ” Anmälan om deltagande i Havs- och vattenforums kongress 
mellan den 16-17 maj 2017 i Göteborg”. 
 
2017-03-17 
Inkommer mail (PDF) från Louise Chyssler, kommunikationsassistent, 
Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Preliminärt program för Havs- 
och vattenforum 16-17 maj 2017” jämte en bifogad fil… 
 
# Preliminärt program för Havs- och vattenforum 16-17 maj 2017. (PDF) 
 
# Klicka även på länken https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–
kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–
och-vattenforum.html    

2017-03-19 
Sekretariatet vidarebefordrar mail (PDF) från Louise Chyssler, Havs- och 
vattenmyndigheten med rubriken ”Preliminärt program för Havs- och 
vattenforum 16-17 maj 2017” till Lena Peribert och Bo Johnér, som skall 
representera Kustmiljögruppen vid vattenkonferensen. 
 

Av inkommit mail i diariet 2017-03-07 framgår att Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet har anmält Lena Peribert och Bo Johnér till årets kongress Havs- 

och vattenforum 16-17 maj i Göteborg samt att såväl kursavgift såväl som logi 

och resekostnader betalas av Vattenrådet. 

Vidare framgår, att sekretariatet vidarebefordrat och översänt inkommit mail 

2017-03-19, som avser preliminärt program till Lena Peribert och Bo Johnér. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Önska deltagarna Lena Peribert och Bo Johnér samt Pernilla Landin en 

synnerligen intressant och givande kongress med många idéer, att ta med sig 

hem och förverkliga inom vattenvårdsarbetet. 

mailto:pernilla.landin@torsas.se
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Anmalan-om-deltagande-i-Havs-ovh-vattenforum-16-17-maj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Preliminart-program-for-Havs-ovh-vattenforum-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Preliminart-program-for-Havs-och-vattenforum-16-17-maj-2017.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag–kontakt/evenemang/havs–och-vattenforum/preliminart-program-for-havs–och-vattenforum.html
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Preliminart-program-for-Havs-och-vattenforum-2017.pdf
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 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

§ 17067 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. 2016-11-28, § 16209 resp.  

                 2017-01-23, § 17007 resp. 2017-03-06, § 17038. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, § 17038 framkom följande. 

 

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.  

 

Exempel 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. 
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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) 

 

Sekreteraren meddelar, att när denna överläggning med styrelsen äger rum, så 

            har inga nya kunskaper och/eller resultat inkommit från Carina Pålsson vid 

                Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län. 

 

Sekreteraren lyfter dock fram under denna beslutsparagraf den information som 

                   framgår av Vattenrådets hemsida, då det gäller det provtagningsprogram som nu 

                genomförs för våtmarken vid Flasebro i Grisbäcken samt i Grisbäckens myn- 

          ningsområde. 

 

Provtagning 
2017-02-10 

Under hösten 2016 påbörjar Länsstyrelsen uppföljning med provtagning på våtmarken i 
Grisbäcken samt provtagning i Grisbäckens mynningsområde, detta ska fortgå under 2 år. 
 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 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 

Grisbäckens mynningsdelta, kan närvara. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Reviderad-projektplan.pdf
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§ 17068 Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande åtgärder inom 

  Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-10-23, § 14178 resp. 2014-11-26, § 14201 resp.  

2015-01-22, § 15023 resp. 2015-05-21, § 15132 resp. 2015-09-17, § 15163 resp. 

2015-10-29, § 15205 samt 2015-12-10, § 15238 resp. 2016-11-28, § 16210. 

 

Vid överläggningen med styrelsen den 28 november 2016 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som är klickbar nedan. 

 

2016-02-06 

Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) från Christian Lindström, gatu- 

och parkchef i Torsås kommun till Rune Alexandersson, Gunnar Larsson, 

Kärrabo kustvårdsförening och Rune Fransén, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Delprojekt Badudden – Kärrabo Kustvårdsförening”. 

 

Christian Lindström skriver som svar på Pia Prestels mail 2016-02-03… 

 

”Jag har blivit briefad kring det förslag som ligger gällande förbättring av 

vattenkvalitén vid Badudden. Lösningen skulle utgöras av någon slags 

lågvarvspump som hjälper till att flytta färskvatten till den södra sidan av udden 

om jag förstått det rätt. Vi kan väl hålla kontakten och försöka ordna en träff nu i 

vår”. 

 

Pia Prestel deltog, som representant för Kustmiljögruppen vid ett platsbesök på 

Badudden den 10 november 2016 tillsammans med Rune Fransén 

Kustmiljögruppen, Christian Lindström Torsås kommun och Gunnar Larsson 

Kärrabo Kustvårdsförening. 

 

Av Pias minnesanteckningar av besöket framgår, att Torsås kommun ser positivt 

på själva idén och att projektet i sig inte är alltför speciellt eller tekniskt 

komplicerat och kostnadskrävande. Investeringsbudgeten för att åtgärda 

vattenproblematiken vad gäller badvattnets kvalité och struktur för 

verksamhetsåret 2017 är intecknat, men möjligheter finns ju alltid till att göra 

omprioriteringar, då åtgärder vid själva Badudden vad avser andra tekniska 

faciliteter skall ske under 2017, då det gäller bland annat omklädningshytter 

mm.  

 

Om inte åtgärder sker under 2017, så kan projektet tas med i kommunens 

tekniska investeringsplan för exempelvis 2018. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Delprojekt-Badudden-Karrabo-kustvardsforening.pdf
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Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av tankarna kring den genomförda 

förstudien om Badudden. 

Delprojekt 01 – Badudden, Bergkvara 

Beskrivning av delprojektet med förslag till åtgärder och förväntat resultat. 
(PDF) 
Fotodokumentation (PDF) Bilderna är tagna i samverkan mellan John 
Bräutigam, Pia Prestel och Pernilla Landin. 
 

Styrelsen beslutade att 

 Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening får till uppgift, att som ersättare 

i Kustmiljögruppens styrelse bevaka och följa upp vad som händer med 

projekt Badudden. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet, som är klickbar nedan. 

 

2017-03-24 

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

med rubriken ”Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande 

åtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport”. 

 

Sekreteraren framhåller vikten av, att detta ärende nogsamt bevakas och följs 

upp av Kustmiljögruppens styrelse och Kärrabo Kustvårdsförening, då både Pia 

Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund lämnar styrelsen vid månadsskiftet 

april/maj månad 2017. 

 

Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande har i sitt Nyhetsbrev nr 4 – 

vintern 2016 lyft frågan lyft frågan genom att skriva… 

 

”Min uppfattning är att projektet har goda möjligheter att ske under 2017, inte 

minst mot bakgrund av att Roland Swedestam är både ordförande i Vattenrådet 

och tekniska nämnden”. 

 

Mot bakgrund av detta faktum skickade sekreteraren ett mail 2017-03-24, som 

finns i diariet med samma datum till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med en förfrågan om hur långt detta ärende har avancerat inom den tekniska 

sidan på kommunen. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Delprojekt-01-Badudden-Bergkvara5.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Delprojekt-01-Bilder-Badudden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Re-Badudden-delprojekt-01-lagesrapportering.pdf
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Av Pernilla Landins svar framgår följande… 

 

”Ska kolla med Christian, har dock inte hört mer! Lägger till detta ärende som 

en punkt på dagordningen till Vattenrådets sammanträde den 6 april 2017”. 

 

Sekreteraren meddelar, att när denna överläggning sker med ledamöterna i  

               Kustmiljögruppens styrelse, så har inga nya kunskaper och/eller återkopplingar 

                 inkommit från varken Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet eller Christian 

                Lindström, gata/park vid Torsås kommun. 

 

                

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 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 vid 

Badudden, kan närvara. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

§ 17069 ”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 resp.  

2017-03-06, § 17039 

 

Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017, § 17039 framkom följande. 

 

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. 
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Detta sker på den blå klickbara länken nedan. 

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

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

 

Samtliga 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. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet, som är klickbar nedan. 

 

2017-03-15 

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

med rubriken ”22 april – Vårträff”.  

 

2017-03-20 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 

rubriken ”Preliminärt program för Kustmiljögruppens Vårträff 2017, lördagen 

den 22 april 2017”. 

 

2017-03-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) med rubriken ”Inbjudan till 

Kustmiljögruppens Vårträff lördagen den 22 april 2017 på temat betydelsen 

av samverkan och lokalt engagemang” till Vårträffens föreläsare Lena 

Ovesson, Hans Larsson och Pernilla Landin jämte tre bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Program på temat ”Betydelsen av samverkan och personligt 

engagemang”. (PDF) 

# Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017. (PDF) 

 

2017-03-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) med rubriken ”KALLELSE/inbjudan till 

Kustmiljögruppens Vårträff 2017 med efterföljande årsmöte lördagen den 22 

april 2017 på temat betydelsen av samverkan och lokalt engagemang” 

till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, styrelsens samtliga ledamöter 

samt med kopia till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte fem 

bifogade filer… 

# KALLELSE/inbjudan. (PDF) 

# Program på temat ”Betydelsen av samverkan och personligt 

engagemang”(PDF) 

# Fullmakt, då annan medlemsförening företräder annan medlemsförening. 

(PDF) 

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/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/22-april-Vartraff.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Preliminart-program-for-KMgs-Vartraff-2017-lordagen-den-22-april.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan-forelasarna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan-till-forelasarna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Program-pa-temat-Betydelsen-av-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Program-pa-temat-Betydelsen-av-samverkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelsens-ledamoter-under-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kallels-inbjudan-till-kontaktpersonerna-2017-04-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan-till-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Program-pa-temat-Betydelsen-av-samverkan-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Program-pa-temat-Betydelsen-av-samverkan-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/FULLMAKT-2017-04-22.pdf
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# Dagordning enligt § 14 i stadgarna. (PDF) 

# Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017. (PDF) 

2017-03-28 

Inkommer mail (PDF) av personligt reflekterande karaktär från 

Gunilla Berglund Hagström, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med 

rubriken ”Anmälan”. 

 

Sekreteraren redogör för att nu samtliga kända och klickbara handlingar enligt 

specifikationen på nästa sida finns inlagda på Kustmiljögruppens hemsida, då 

kallelse utgår till medlemsföreningarnas kontaktpersoner måndagen den 27 mars 

2017 enligt beslut i styrelsen 2017-03-06. § 17039. 

 

 

Handlingar till ”Vårträffen 2017” 

              Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är… 

 Inbjudan till gäster (PDF) till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017”. 

 Inbjudan till medlemsföreningarnas kontaktpersoner (PDF) till 
Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017”. 

 Program på temat – ”Betydelsen av samverkan och lokalt 
engagemang”. (PDF) 

 Checklista 2017 (PDF) för genomförande av ”Vårträffen 2017” – gäller 
endast styrelsens ledamöter. (PDF) 

 FULLMAKT, att företräda annan förening vid årsmötet 2017-04-22. 
(PDF) 

 Deltagarförteckning i bokstavsordning vad avser efternamn – se nedan 
efter rubriken ”Handlingar till årsmötet 2017”. 

 
Handlingar till ”Årsmötet 2017” 

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är… 

 Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017 med angivande av 
mandattid. (PDF) 

 Dagordning till årsmötesförhandling enligt § 14 i stadgarna. (PDF) 

 Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016” med förslag till årsmötet att besluta enligt 
protokoll 2017-03-06, § 17033. (PDF) 

 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 i sin helhet med 
namnunderskrifter. (PDF) 

 Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2016. (PDF) 

 Dokumentation (PDF) – Poster inom linjen, flerårsjämförelse 2012-2016, 
styrelsens förslag till resultatdisposition. 

 Styrelsens ordinarie ledamöter under verksamhetsåret 2016 har varit… 
(PDF) 

 Tilläggsupplysningar. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Dagordning-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelsens-ledamoter-under-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Inbjudan-till-forelasarna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Inbjudan-till-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Program-pa-temat-Betydelsen-av-samverkan-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Checklista-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/FULLMAKT-2017-04-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Styrelsens-ledamoter-under-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Styrelsens-ledamoter-under-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Dagordning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/§-17033-2017-03-06-Arsredovisning-for-verksamhetsaret-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/§-17033-2017-03-06-Arsredovisning-for-verksamhetsaret-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/§-17033-2017-03-06-Arsredovisning-for-verksamhetsaret-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Arsredovisning-2016-med-namnunderskrifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Arsredovisning-2016-med-namnunderskrifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Resultat-och-balansrakning-med-namnunderskrift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Poster-inom-linjen-m-namnunderskrifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Styrelsens-ledamoter-med-namteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Tillaggsupplysningar.pdf
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 Revisionsuppdraget med namnteckningar. (PDF) 

 Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, kommer även 
att föredras av revisorerna på årsmötet. (PDF) 

Under informationsärenden § 15 på dagordningen 

a) Styrelsens ledamöter under verksamhetsåret 2017 med angivande av 
mandattid. (PDF) 
b) Inkommen handling 2017-02-14 i form av brev (PDF), som finns i diariet 
med samma datum från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås 
kommun med rubriken ”Bästa Kustmiljövänner”. 
c) Mediaplan 2017. (PDF) 
d) Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor. (PDF) 
e) Vattenpentaedern. (PDF) 
 

 Sekreteraren går igenom ”checklistan” för Vårträffen 2017 med uppgift om 

                   VEM som gör VAD. Efter genomgången vitsordar de närvarande ledamöterna, 

                 att de är fullt införstådda med VEM som gör VAD. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Tacka sekreteraren för den fullödiga redovisningen. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna, då det är bland de sista arbetsuppgifterna 

som nu slutförs innan sekreteraren lämnar sitt uppdrag per den 30 april 2017. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

§ 17070 Revision för tiden 2017-01-01 – 2017-04-30 

 

 De tre exekutiva ledamöterna Pia Prestel, ordförande och Lena Peribert, kassör 

           samt Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare lämnar som tidigare meddelats 

           Kustmiljögruppens styrelse per den 30 april 2017. 

 

 Detta innebär, att tre ordinarie ledamöter med specifika arbetsuppgifter lämnar  

         styrelsen under pågående verksamhetsår. (2017) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Revisionsuppdraget-med-namnteckningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Revisionsberattelse-med-namnteckning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Styrelsens-ledamoter-under-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Styrelsens-ledamoter-under-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Martin-Storm-2017-02-09-med-dnr-2016-BMN77.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Mediaplan-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Kustmiljogruppen-har-dessutom-foljande-natverk-och-kontaktytor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Vattenpentaedern.pdf
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 Av stadgarna framgår, att revisionsberättelsen för verksamhetåret 2017 skall 

                    avlämnas senast den 15 april 2017. 

 

Mot bakgrund av det långa tidsglappet mellan avslutat uppdrag 2017-04-30 och 

revisionen för hela verksamhetsåret 2017 senast i medio april 2018, yrkar 

Kustmiljögruppens presidium förstärkt med kassören på, att det görs en 

tidsbegränsad enklare revision för perioden 2017-01-01 – 2017-04-30. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kassören Lena Peribert ber de båda revisorerna Jan och Solbrith Hellman 

om, att det görs en tidsbegränsad enklare revision för perioden  

2017-01-01 – 2017-04-30, en tidsutdräkt för vilken ansvarsfrihet skall ges 

för de tre exekutiva ledamöterna Pia Prestel, Lena Peribert och Karl-Gustaf 

(Kåge) Eklund. 

 

 

 

 

 

§ 17071 Huvudsponsor för verksamhetsåren 2017-2019 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet, som är klickbar nedan. 

 

2017-04-02 

Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, nuvarande ägare till Spring 

Systems med rubriken ”Ändrade ägare förhållanden”. 

 

 Av mailet framgår följande, som föredras av sekreteraren… 

 

 Hej, som ni kanske läst har jag sålt Spring Systems, det påverkar inte mitt löfte 

             eller engagemang. Jag ville att ni skulle veta detta. Väl mött på vårträffen. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Det känns bekvämt och synnerligen positivt, att utlovade löften hålls, varför 

ärendet läggs till handlingarna. 

 

 Ordföranden Pia Prestel skall informera Vattenrådets styrelse om mailets 

innehåll. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Andrade-agareforhallanden.pdf
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Informationsärenden §§ 17072 – 17085 (stående ärenden) 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

           överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut … 

 

 Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna 

 

§ 17072 Vattenrådet 

2017-03-07 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Ritning av våtmark i Hagbytorp/Kolboda” jämte 

en bifogad fil… 

# Projektplan med ritning av våtmark i Hagbytorp. (PDF) 

 

2017-03-15 

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

rubriken ”Välkommen på vattendragsvandring i Torsås den 17 april 2017 – 

Annandag påsk” jämte en bifogad fil… 

# Inbjudan och uppgifter om vattendragsvandringens genomförande. (PDF) 

2017-03-22 

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

rubriken 6 april 2017, kl. 17.30. 

 

§ 17073 Ölands Vattenråd 

2017-03-24 
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken 
”Vårens exkursioner”. 
 
2017-03-25 
Sekretariatet vidarebefordrar inkommit mail (PDF) från Kristin Bertilius, 
Ölands vattenråd till styrelsens samtliga ledamöter, såväl ordinarie, såväl 
som till ersättare och adjungerade ledamöter. 
  
2017-03-30 
Inkommer svarsmail (PDF) från Kristin Bertilius, Miljöprojektledare, 
samordnare Ölands Vattenråd, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borgholms 
kommun med rubriken ”Vägbeskrivning och karta till Övra Sandby”. 
 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Projektplan-med-ritning-for-vatmark-i-Hagbytorp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Projektplan_vatmark_hagbytorp_20160321.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Valkommen-pa-vattendragsvandring-den-17-april.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_17_april._v1.pdf0_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-6-april-2017-kl.-17.30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Varens-exkursioner-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VB-Valkommen-pa-exkursioner-med-Olands-vattenrad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Vagbeskrivning-och-karta-till-Ovra-Sanby.pdf
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§ 17074 Ostkustens vattensamling 

 Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 17075 Lyckebyåns vattenförbund 

 Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 17076 Bräkneåns vattenråd 

 Inga inkomna handlingar. 

 

 

§ 17077 Kalmarsundskommissionen 

2017-04-03 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Renate Foks, Projektledare och 

vattensamordnare, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med rubriken 

Kallelse Samverkansgrupp Kalmarsundskommissionen 22 maj 2017″ jämte 

tre bifogade filer… 

# VP KSK 2017. (PDF) 

# KSK arbetsordning – komplettering VP2017 mars 2017. (PDF) 

# Samverkansgrupp KSK 2017. (PDF) 

 

 

§ 17078 Torsås kommun 

2017-03-20 

Inkommer mail (PDF) från Sofie Nyström, kommunutvecklare, Torsås 

kommun med rubriken ”Storsatsning på fiber i hela kommunen” jämte en 

bifogad fil… 

# Informationsbrev till fastighetsägare. (PDF) 

 

 

§ 17079 Länsstyrelsen i Kalmar län 

2017-03-07 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kallelse-Samverkansgrupp-KSK-den-22-maj-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/VP-KSK-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/KSK-arbetsordning-komplettering-VP2017-mars-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/samverkansgrupp-KSK-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Storsatsning-pa-fiber-i-hela-kommunen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Informationsbrev-till-fastighetsagare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Heldagsseminarium-med-rubriken-50-av-vattnet.pdf
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Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”50 % av vattnet i landskapet är 

borta”. 

2017-03-07 

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

med rubriken ”Namnlös – 50 % av vattnet i landskapet är borta”. 

2017-03-10 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Carina Pålsson, vattenenheten vid 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ” Vårt TACK för en inspirerande 

utbildningsdag den 8 mars 2017. 

2017-03-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid 

Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vårt TACK för en inspirerande 

utbildningsdag den 8 mars 2017”.  

2017-03-30 

Inkommer mail (PDF) med rubriken ”Fokus Landsbygd 2017-2, Länsstyrelen 

i Kalmar län”.  

2017-04-03 

Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i 

Kalmar län med rubriken ”Dokumentation – Kunskaps- och inspirationsdag 

8 mars” jämte tio bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Minnesanteckningar – Kunskaps- och inspirationsdag om vattnet i 

landskapet 

2017-03-08. (PDF) 

# Deltagarbilder (PDF) 

# Välkomna! Inledning och bakgrund. (PDF) 

# Vattnet i landskapet – hur fungerar det? (PDF) 

# Hänger grund- och ytvatten ihop? (PDF) 

# Vatten i ett föränderligt klimat – regionalt perspektiv. (PDF) 

# Vattenanknutna ekosystemtjänster och nyttor – kan man värdera dem 

ekonomiskt?(PDF) 

# Plats för nytt vatten i landskapet! Hur går det till? – Lärdomar, erfarenheter 

och funderingar inför framtiden. (PDF) 

# Vatten på rätt plats – bra och dåliga exempel 

 

 

 

§ 17080 HaV – Havs- och vattenmyndigheten 

2017-03-22 

Inkommer mail (PDF) från Havs- och vattenmyndigheten med rubriken 

”Föreslå en kandidat till vattenpriset Sjöstjärnan”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Namnlos-Bo-Johner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Vart-TACK-for-en-inspirerande-utbildningsdag-den-8-mars.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vart-TACK-for-en-inspirerande-utbildningsdag-den-8-mars-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Fokus-Landsbygd-2017-2-Lansstyrelsen-i-Kalmar-lan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Dokumentation-Kunskaps-och-inspirationsdag-2017-03-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan_8mars2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/MinnesanteckningarKunskapsInspirationsdag-2017-03-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/MinnesanteckningarKunskapsInspirationsdag-2017-03-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/MinnesanteckningarKunskapsInspirationsdag-2017-03-08.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Bilder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inledning20och20avslutande20gruppdiskussion.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Vattnet20i20landskapet_JohanKling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Yt20och20grundvatten_MattiasGustafsson.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Vatten20i20fc3b6rc3a4nderligt20klimat_LarsLjungstrc3b6m.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Ekosystemtjc3a4nster20och20ekonomiskt20vc3a4rde_GerdaKinell.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Ekosystemtjc3a4nster20och20ekonomiskt20vc3a4rde_GerdaKinell.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Plats20fc3b6r20nytt20vatten_TetteAlstrc3b6m.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Plats20fc3b6r20nytt20vatten_TetteAlstrc3b6m.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Vatten20pc3a520rc3a4tt20plats_JohanKling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Foresla-en-kandidat-till-vattenpriset-Sjostjarnan-2017.pdf
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§ 17081 WebbochForm.se 

2017-03-19 

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

rubriken ”67 % större utrymme och en mindre prisändring”. 

 

2017-03-20 

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

rubriken ”Uppdatering och revidering av KMG:s nätverk och kontaktytor”. 

2017-03-22 

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

rubriken ”Bläckfisken på KMG:s hemsida”!  

2017-03-30 

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

rubriken ”Bannern för diarium på hemsidans första sida”.  

2017-04-01 

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

”Faktura från Webbochform.se”. 

 

 

§ 17082 Greppa Näringen 

2017-03-24 

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

övergödnings- och klimatarbetet”. 

 

 

§ 17083 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt – Prästkragemodellen 

Se paragraferna 17067 och 17068 i detta protokoll.  

 

2017-03-28 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Vandring längs kanalen i norra Ragnabo”. 

 

2017-03-29 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 

ordförande med rubriken ”Vandring längs kanalen”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/67-storre-utrymme-och-en-mindre-prisandring.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Uppdatering-och-revidering-av-KMGs-nätverk-och-kontaktytor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Blackfisken-pa-KMGs-hemsida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Bannern-for-diarium-pa-hemsidans-forsta-sida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Fakturor-fr-Webbochform.se-170101-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Samordna-overgodnings-och-klimatarbetet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vandring-langs-kanalen-i-norra-Ragnabo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Vandring-langs-kanalen.pdf
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§ 17084 Massmediakontakter/Facebook-teamet 

  

  2017-03-11 

        Inkommer mail (PDF) från Facebook-teamet med rubriken ”Se vad som 

             händer på Torsås Kustmiljögrupp”.  

2017-04-02 

Inkommer mail (PDF) från Facebook-teamet med rubriken 

”Veckouppdatering av Facebook-sidan för Torsås Kustmiljögrupp”. 

 

 

§ 17085 Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017 

Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen har i Nyhetsbrevet nr 1 – våren 

                 2017 formulerat sina tankar under och kring ett antal rubriker såsom… 

 ”Det gamla skall bort och det nya skall till”! 

 Kustmiljögruppen har nu funnits tre månader på Facebook! 

 Kustmiljögruppen har nu en egen mediaplan! 

 ”Vårträffen 2017” med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna! 

 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016! 

 Kustmiljögruppens nätverk och kontaktytor! 

 Vik för vik – mot en renare Östersjökust! 

 

Nyhetsbrevet har distribuerats i sedvanlig ordning till de 154 prenumeranter som 

står på Kustmiljögruppens sändlista. 
 
2017-03-25 
Centralt utskick av… 
Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 1 – våren 2017 (PDF) via… 
# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar, 
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås 
kommun, 
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 
myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är 
intresserade av vår verksamhet. 

2017-03-25 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, f.d. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 1 – våren 
2017”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Se-vad-som-hander-pa-KMG-2017-03-11.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Veckouppdatering-vecka-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Nyhetsbrev-nr-1-varen-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Nyhetsbrev-1-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Nyhetsbrev-1-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Nyhetsbrev-1-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Nyhetsbrev-1-Ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-KMGs-Nyhetsbrev-nr-1-varen-2017.pdf
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Nyhetsbrevet är även inlagt på Kustmiljögruppens Facebook-sida för 

kommentarer. 

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/  

 

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 17086 – 17088 

 

§ 17086 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2017-03-07 – 2017-04-03. 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte under 

           överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut … 

 

 Beslutar styrelsen att 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna 

 

2017-03-07 

Ove Lindh överlämnar Verksamhetsberättelse för år 2016 (PDF) till 

sekreteraren för publicering på Kustmiljögruppens hemsida under 

linjalrubriken ”Om oss”/Bergkvara Samhällsförening. 

2017-03-07 

Presidiet deltar i firandet av Earth hour 2017 (PDF) med BIO efter inbjudan 

av Länsförsäkringar i Kalmar län tisdagen den 21 mars 2017 i Emmaboda, 

Folkets hus. 

2017-03-10 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) PROTOKOLL från styrelsens 

sammanträde måndagen den 6 mars 2017 till styrelsens såväl ordinarie 

ledamöter såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter samt till 

föreningens revisorer och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet jämte 

en bifogad fil… 

# Styrelseprotokoll från överläggning 2017-03-06. (PDF)  

2017-03-27 

Sekretariatet översänder mail (PDF) med rubriken ”KALLELSE till 

styrelsemöte i Kustmiljögruppen, måndagen den 3 april 2017 med början 

klockan 18.00 hos Kåge” till styrelsens samtliga ledamöter jämte tre 

bifogade filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Verksamhetsberattelse-for-BSF-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Earth-hour-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Protokoll-fran-styrelsemote-2017-03-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelseprotokoll-fran-overlaggning-2017-03-06-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kallelse-till-styrelsemote-2017-04-03.pdf
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# Kallelse till styrelsemöte 2017-04-03 med ärendeberedning. (PDF) 

# Checklista till Vårträffen 2017. (PDF) 

# Vägbeskrivning. (PDF)  

2017-03-27 

Inkommer svarsmail (PDF) från Bo Johnér och Kifle Yessab, ledamöter av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken 3:e april-17. 

 

2017-03-30 

Inkommer mail (PDF) från Kifle Yessab, ersättare i Kustmiljögruppens 

styrelse med rubriken ” KALLELSE till styrelsemöte i Kustmiljögruppen 

måndagen den 3 april 2017 med början klockan 18.00 hos Kåge”.  

2017-04-01 

Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ordinarie ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Styrelsemöte”.  

2017-04-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Ove Lindh, ersättande ledamot i 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kallelse till styrelsemöte i 

Kustmiljögruppen, måndagen den 3 april 2017 med början klockan 18.00 

hos Kåge”. 

 

 

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/  

 

 

 

§ 17087 Nästa styrelsemöte 

 Den styrelse som ansvarsmässigt tillträder efter den 30 april 2017 får nu ta 

                 ansvar för och själv forma sina sammankomster i alla avseenden vad gäller 

               kallelser, sammanträdesdagar mm. 

Presidiet erbjuder sig dock, att om behov och önskemål föreligger kalla till ett 

extra sammanträde måndagen den 24 april 2017 med början klockan 18.00 på 

plats som kommer att meddelas vid senare tidpunkt. 

 

Styrelsen beslutar att 

 I den mån det finns behov och önskemål från styrelsens ledamöter, att 

genomföra ett extra styrelsesammanträde utanför sammanträdesplaneringen 

så erbjuder sig presidiet, att kalla till ett extra sammanträde måndagen den 

24 april 2017 med början klockan 18.00 på plats som kommer att meddelas 

vid senare tidpunkt. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kallelse-till-styrelsemote-med-arendeberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Checklista-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Vägbeskrivning-till-Solbacken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-2017-04-03-styrelsemote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelsemote-anmalan-2017-04-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Styrelsemote-2017-04-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Styrelsemote-2017-04-03-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/
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§ 17088 Mötets avslutande 

 

Ordföranden avslutar dagens överläggning med att tacka Karl-Gustaf (Kåge) 

Eklund för en välsmakande måltid samt ledamöterna för visat intresse, 

engagemang och kloka inlägg som berikat styrelsemötet för vår gemensamma 

ideella idé- och medborgardrivna vattenförvaltning ”för ett gott liv i en livs- 

kraftig kommun”. 

 Ordföranden tar även tillfället i akt och tackar alla ledamöterna i 

Kustmiljögruppens styrelse för den tid, som jag som ordförande fått hålla i 

klubban – ett TACK, som även riktar sig till de ledamöter som inte är 

närvarande under dagens överläggning. 

 

 

Bergkvara den 4 april 2017 

                                                        Justeras 

 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Sekreterare                                                                             Pia Prestel  

                                                                                               T.f. ordförande 

 


