
 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 29 augusti 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Magnus Rosenborg i dennes bostad i Ragnabo. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder att delta 

                Robert Briland via telefonsamtal med Ove Lindh 

   

 

 

§ 16130 Verksamhetsbudget 2017 med plan 2018-2019 

 

Det åligger kassören enligt den arbetsordning som råder inom styrelsen att 

presentera en verksamhetsbudget för styrelsen avseende verksamhetsåret 2017 

med plan 2018-2019, som i sin tur skall godkännas av föreningsstämman enligt 

§ 12 i stadgarna. 

 

Verksamhetsbudgeten innehåller de namngivna och uppräknade konton/ 

kostnadsställen nedan enligt föregående års mall, som skall finansiera de 

verksamhetspunkter som framgår av föreningens stadgar §§ 2 och 3. 

- Styrelse/verkställande ledning 

- Sekretariat 

- Ekonomi 

- Hemsida 

- Information/PR 

- Evenemang 

- Aktiviteter gentemot medlemsföreningarna 



- Oförutsedda utgifter 

 

Verksamhetsbudgeten blir på så sätt det ekonomiska instrument som förverkligar 

verksamhetsplanens innehåll och det kitt som framgår av föreningens stadgar §§ 

2 samt 3. 

 

Mot bakgrund av att inte mindre än tre ordinarie ledamöter med ordföranden i 

spetsen lämnar styrelsens arbete vid årsskiftet samt att det redan i dagsläget 

saknas en ersättare är det extra angeläget att den nya styrelsen under det första 

halvåret 2017 får hjälp med att få en ekonomisk ram given av föreningsstämman 

för att efter hand själv forma nya strategier för Kustmiljögruppens arbete. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att kassören och t.f. ordförande får i uppdrag att formulera en 

verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. 

 Att den föreslagna verksamhetsbudgeten för 2017 med plan 2018-2019 skall 

presenteras för styrelsens ledamöter vid styrelsemötet i september. 

 Att verksamhetsbudget 2017 med plan 2018-2019 skall finnas med på 

dagordningen till föreningsstämman i oktober enligt § 12 punkt12 i 

stadgarna. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

                      

 


