
 

 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Måndagen den 23 januari 2017, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke, Söderåkra. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare  

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Kifle Yessab, tjänstgörande ersättare 

Anmält förhinder att delta 

Gunilla Berglund Hagström, ersättare 

Robert Briland, ledamot 

Hans Brohlin, ersättare 

Christer Johansson, ersättare 

Gunnar Larsson, ersättare 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Jarl Sturesson, ledamot 

Övriga deltagande 

Bo Johnér, adjungerad ledamot  

 

 

 

 

 

 

§ 17012 ”Vårträff 2017” lördagen den 29 april 2017 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-11-28, § 16212. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016 framkom följande. 



 

Styrelsen beslutade att 

 

 Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” skall avhållas/genomföras lördagen den 

29 april 2017. 

 

 Presidiet får återkomma till styrelsen om program för ”Vårträffen 2017” 

under första kvartalet 2017. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

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

Kustmiljögruppens medborgardrivna vattenförvaltning ”för ett gott liv i en 

livskraftig kommun” under åren 2017-2019.  

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

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

lever i och är så beroende av. 

 

Efter Lena Ovessons tal kommer kommunens inbjuda representanter från 

kommunen, att ge sin syn på vad den medborgardrivna vatten förvaltningen i 

Kustmiljögruppens namn har haft för historisk betydelse, men givetvis även 

framledes – och det är givetvis det viktigaste - kommer att ha ”för ett gott liv i 

en livskraftig kommun”. 

 

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

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

gärna får delta i. 

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

 

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

närvarande inget annat. 

 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Detta ärende skall vara med vid samtliga kallelser till styrelsemöten intill 

den 30 april 2017. 

 

 Presidiet får återkomma till styrelsen om detaljerat program med hålltider 

för ”Vårträffen 2017” under första kvartalet 2017. 



 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 


