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Tid:  Lördagen den 16 juni 2012 
 

Plats:  Sjöfartsmuséet, Bergkvara   
 

Närvarande: Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening 

  Kennert Täck, Norragårdens Samfällighetsförening 

  Jean Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

                 Magnus Rosenborg, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

  Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening 

  Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille 

  Jan Mannelqvist, Björkenäs Stugförening 

  Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp 

  Karl-Gustaf Eklund, Torsås Kustmiljögrupp 

  Pia Prestel, Torsås Kustmiljögrupp 

  Jan Hellman, Torsås Kustmiljögrupp 

  Solbrith Hellman, Torsås Kustmiljögrupp 

   

   

§ 1201 Mötets öppnande 

 

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, Rune Fransén öppnar årsmötet och 

                      hälsar deltagarna välkomna. 

 

 

§ 1202 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 

 Årsmötet beslutar att till 

  

- Ordförande välja Rune Fransén 

- Sekreterare välja Karl-Gustaf Eklund 

 

 

§ 1203 Val av två protokolljusterare samt tid och plats för justering av protokollet 

 

 Årsmötet beslutar att till 

 

 Protokollsjusterare välja Ove Lind och Leif Lindberg. 

 

 Vidare beslutar årsmötet att  

 

Justering skall ske måndagen den 25 juni 2012, kl.18.00 hos sekreteraren  

                      Karl-Gustaf Eklund, Södra Kärr. 
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§ 1204 Årsmötes behöriga utlysning 

 

Sekreteraren redogör för att kallelse till årsmötet har skett via Nyhetsbreven för 

    april och maj månader, som utsänds till de personer som medlemsföreningarna i 

  Torsås Kustmiljögrupp uppgivet som kontaktpersoner. Vidare har kallelsen till 

  årsmötet med Torsås Kustmiljögrupp publicerats på hemsidan under senaste nytt 

            den 16 maj 2012. 

 

Årsmötet beslutar att 

 

Kallelse har skett stadgeenligt. 

 

 

§ 1205 Fastställande av dagordning 

 

Sekreteraren anmäler under punkt 14 – verksamhetsplan följande 

kompletterande punkter. 

- Sponsringskampanj 2012 

- Revidering av Kustvårdsplanen för tiden 2013-2016 

- Studiecirkel om ”Skogens vatten” 

- Revidering av stadgar 

- Utbildning av miljöambassadörer 

 

Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening, anmäler alternativa 

placeringsformer för det egna kapitalet. Se paragraf 1206. 

 

Under punkten studiecirkel om ”Skogens vatten” anför Leif Lindberg att det 

ligger utanför Torsås Kustmiljögrupps kompetensområde att förespråka en 

studiecirkel som så uppenbart går i skogsägarnas intressen och med en egen 

imponerande agenda för deras särintressen. 

 

Årsmötet beslutar att 

 

Godkänna dagordningen med ovan angivna tillägg. 

 

 

§ 1206 Föredragning och behandling av styrelsens årsredovisning 

 

 Ordföranden redogör för styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 som utsänts 

  via mail till de personer som medlemsföreningarna uppgivit som 

  kontaktpersoner. Ordföranden förutsätter att årsmötesdeltagarna har läst 

  översänd årsredovisning för 2011 omfattande 9 sidor. 

 

 Årsmötet beslutar att 

 

 Tacka ordföranden Rune Fransén för redogörelsen och beslutar att godkänna 

                  styrelsen verksamhetsberättelse för 2011 samt att då inga frågor ställs lägga 

  densamma till handlingarna. 
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 Revisor Jan Hellman redogör för förvaltningsberättelsen omfattande balans- och 

  resultaträkning för 2011. Av densamma framgår att årets resultat uppgår till 

  1 001 kronor  samt att det egna kapitalet vid verksamhetsårets slut uppgår till 

  169 878 kronor. 

 

Under överläggningen anmäler Birgitta Hedvall, Gunnartorps Miljöförening 

alternativa placeringsformer för det egna kapitalet som ger bättre avkastning än 

vad Riksgälds spar kan erbjuda. Sekreteraren redogör för att styrelsen under 

våren 2012 har behandlat just denna frågeställning som återfinns i 

styrelseprotokoll med §§ 12003, 12059 resp. 12103 och av dessa paragrafer 

framgår att utredning pågår. 

 

 Årsmötet beslutar att                   

 

- Tacka revisor Jan Hellman för redogörelsen.   

- Godkänna styrelsens förvaltningsberättelse omfattande balans- och 

resultaträkning för 2011 

- Uppmana styrelsen att slutföra utredningen om alternativa placeringsformer 

med högre avkastningsmöjligheter för det egna kapitalet. 

 

 

 

§ 1207 Föredragning och behandling av revisionsberättelsen 

 

Revisor Jan Hellman föredrar revisionsberättelsen för verksamhetsåret  

2011-01-01 - 2011-12-31omfattande årsredovisning, räkenskaper samt 

styrelsens förvaltning. Av revisionsberättelsen framgår att 

 

- Granskningen har utförts enligt god revisonssed. 

- Årsredovisningen har upprättats enligt gällande lag. 

- Revisorn tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs, 

- Resultatet balanseras i ny räkning  

 

Årsmötet beslutar  

 

I enlighet med vad som anförts i avgiven revisionsberättelse för verksamhetsåret  

2011-01-01 – 2011-12-31. 

 

 

§ 1208 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 

 Av revisionsberättelsen för räkenskapssåret 2011-01-01 – 2011-12-31 framgår 

   att revisor Jan Hellman tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

 

 Årsmötet beslutar att 

 

Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret  

2011-01-01 – 2011-12-31. 
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§ 1209 Styrelsens förslag till komplettering av stadgar § 2 och § 4. 

 

 Ordföranden visar på Power Point presentation styrelsens förslag till 

  komplettering av stadgar i enlighet med beslut 2012-05-23 § 12108. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Föreslå årsmötet att stadgarna vad avser punkterna två och fyra skall ha följande 

lydelse (röd text markerar förändringar) 

 

§ 2. Verksamheten skall omfatta 

 

- att samordna och göra prioriteringar bland planerade kustmiljöinsatser. 

- att vid behov medverka vid Kustmiljöföreningarnas kontakter med 

  myndigheter,  institutioner och organisationer vad avser deras insatser för 

  kustmiljön. 

- att vid behov stödja Kustmiljöföreningarnas sökande efter sponsorer. 

- representera och medverka i Vattenrådet. 

- efter inbjudan medverka vid anordnandet av konferenser, symposier och 

  utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå. 

- arrangera en vår- och höstträff för Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun. 

- arrangera och medverka vid utbildningstillfällena för Kustmiljöföreningarna. 

- utbilda miljöambassadörer för kustmiljön. 

- bedriva en verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter. 

 

§ 4. Styrelsens sammansättning och antal 

 

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp skall bestå av en ordförande, fyra övriga  

ledamöter och två ersättare som väljs för ett år i taget vid föreningens årsmöte.  

Styrelsen fördelar inom sig uppdrag som sekreterare och kassör. 

 

Under överläggningen framgår att ordet Kustmiljöförening (-ar) är ett mindre 

lämpligt ordval, då det finns föreningar som är medlemmar i Torsås 

Kustmiljögrupp som inte är just Kustmiljöförening (-ar). Ett lämpligare ordval är 

därför enbart förening. 

 

Årsmötet beslutar att 

 

- Ordet/definitionen ”Kustmiljöförening” byts ut mot ordet förening i § 2 och  

§ 4 ovan. 

- I övrigt godkänna styrelsen förslag till komplettering av stadgar § 2 och § 4. 

- Uppdra åt sekreteraren att publicera de reviderade stadgarna på hemsidan 

under linjalrubriken ”Dokumentarkiv/Stadgar. 
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§ 1210 Val av ordförande för en tid av 1 år 

 

 Årsmötet beslutar att 

 

 Till ordförande för Torsås Kustmiljögrupp välja Rune Fransén (omval) 

 

 

§ 1211 Val av övriga fyra styrelseledamöter för en tid av 1 år 

 

 Årsmötet beslutar att 

 

- Välja följande ordinarie ledamöter att ingå i styrelsen för verksamhetsåret 

2012 Roland Blomqvist (omval), Karl-Gustaf Eklund (omval), Pia Prestel 

(omval) samt Kennert Täck (nyval). 

- Styrelsen inom sig skall fördela uppdrag som sekreterare och kassör enligt § 

04 i stadgarna 

  

 

§ 1212 Val av två ersättare i styrelsen för en tid av 1 år. 

 

 Årsmötet har beslutat i detta protokoll § 1209, moment 04, under rubriken 

  styrelsens sammansättning och antal, att styrelsen skall bestå av två ersättare. 

 

 Årsmötet beslutar att 

 

 Välja följande ersättare att ingå i styrelsen för verksamhetsåret 2012 Solbrith 

  Hellman (omval) och Göran Wahlström (nyval). 

 

 

§ 1213 Val av en ordinarie revisor för en tid av 1 år. 

 

 Årsmötet beslutar att 

 

 Välja Jan Hellman till ordinarie revisor. 

 

 

§ 1214 Verksamhetsplan 2012 

 

Styrelsen har för avsikt att under sommaren 2012 ta fram en verksamhetsplan 

som ligger i linje med de beslut som årsmötet har beslutat om under § 1209 - 

styrelsens förslag till komplettering av stadgar § 2 samt vad som framkommer 

av utsänd dagordning enligt punkt 14. 

 

Leif Lindberg har till ordföranden Rune Fransén före årsmötet anmält att Torsås 

Kustmiljögrupp bör initiera en kampanj under sommaren 2012, att tvåtakts-

motorer skall använda miljöbränsle av typen akrylatbensin. 

 

Under överläggningen redogör Leif Lindberg och Magnus Rosenborg för sina 

argument och ståndpunkter som redovisas nedan, men som i korthet innebär att 
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det är ett bränsle som helt enkelt används av människor som ”bryr sig om 

miljön”.  

Akrylatbensin är den renaste petroleumprodukt som går att få fram. Den är 99 % 

renare än vanlig bensin och därmed ”snällare” både mot miljön genom att 

bildningen av markozon mer än halveras, men även mot människa och inte att 

förglömma mot själva motorn, som kan vara en båtmotor, gräsklippare, trimmer, 

motorsåg, mopeder mm. Alkylatbensin ger en perfekt prestanda genom att 

tändstift och förbränningsrum hålls renare. Akrylatbensinen tål att lagras och 

även efter långa stilleståndsperioder startar motorn utan problem. När du 

använder akrylatbensin så slipper du nästan helt farliga ämnen som bensen och 

aromatiska kolväteföreningar som i allmänhet orsakar allvarligare hälsoproblem. 

Personer inom näringar och verksamheter som använder olika motorredskap är 

skyldiga att använda alkylatbensin ur arbetsmiljösynpunkt. 

 

Mindre motorer är tekniskt sett ganska enkla med dålig förbränning. Det innebär 

att mycket av bränslet 25-30% går ut oförbränt och om det rör sig om 

båtmotorer, så hamnar detta direkt i vattnet, vilket givetvis har en direkt negativ 

påverkan på vattenmiljön i Kalmarsund. Det måste vara anständigt att ta ett 

större ansvar för miljön, säger Leif Lindberg, vilket även kan ta sig uttryck i att 

lätta på gasen och att använda sig av elmotorer. Akrylatbensin finns både för 

tvåtakts- och för fyrtakts motorer. 

 

Sekreteraren vill påminna om vad Åke Hagström, Havsmiljöinstitutet framförde 

på Vattensamling 2012 på Möre hotell den 1 juni 2012, att människan själv är 

sin värsta fiende”. Att agera enligt ekosystemprincipen är en uppmaning om att 

solidaritet skall riktas mot folk och fä (havets innevånare i alla former inklusive 

mikroorganismer) samt generationer. 

 

Årsmötesdeltagana är medvetna om att nu förda tankar måste tas i olika steg och 

under en lång tid. Men även den längsta resa börjar ju som bekant med ett första 

steg. Stegen kan vara att göra en kampanj riktad mot bensinstationer och 

försäljningsställen av drivmedel i Torsås kommun och på så sätt få publicitet 

kring frågan om användandet av lämpligt och alternativt drivmedel. Påverka 

grannar, vänner och bekanta samt att uppmana Kustmiljöföreningarna att de vid 

sina stundande föreningsstämmor och årsmöten uppmanar sina medlemmar att 

tänka mer miljömässigt, när de använder mindre motorer. 

 

Årsmötet beslutar att 

 

- Uppdra till styrelsen att vidtaga de lämpliga åtgärder som ligger i linje med 

stadgar och kommande verksamhetsplan för ett ”bättre miljötänk” då det 

gäller att använda drivmedel till och för mindre motorer. 

- Att uppdra till styrelsen att utarbeta en verksamhetsplan för 2012 med 

beaktande av som anförts under § 1205 i detta årsmötesprotokoll. 

- Att uppdra till sekretariatet att i Nyhetsbrevet för juni månad ”flagga” för 

användandet av akrylatbensin i samband med de föreningsstämmor/ 

årsmöten som nu ligger framför medlemsföreningarna. 
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§ 1215 Övriga frågor 

 

Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening, anmäler alternativa 

placeringsformer för det egna kapitalet, som besvarats i paragraf 1206 i detta 

årsmötesprotokoll. 

 

Birgitta Hedvall ställer även frågan, vad hände med Roland Blomqvists förslag 

med införande av AG-grupper? Ordföranden redogör för att i § 12065 från 

styrelsemötet 2012-04-16 har styrelsen beslutat att uppdra åt Roland Blomqvist 

att kalla de tre representanterna i AG-gruppen till ett möte, som bör äga rum i 

god tid före årsmötet den 16 juni 2012. För övrigt hänvisar sekreteraren till 

underlag som finns i protokoll från årsmötet 2011-05-21 § 23 resp. protokoll 

2012-03-12 § 12009 

 

 

 

§ 1216 Årsmötet avslutas 

 

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse, engagemang och 

ser positivt fram emot framgång med viktiga frågor för miljön samt deltagarna 

tackar för god förtäring. 

 

GLAD SOMMAR! 

 

 

 

Rune Fransén 

 Ordförande   Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 

 

 

 

Leif Lindberg  Ove Lind 

Justerare   Justerare  

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


