
 
Tid:  Lördagen den 16 juni 2012 
 

Plats:  Sjöfartsmuséet i Bergkvara hamn   
 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

                        Karl-Gustaf Eklund 

  Kennert Täck 

  Pia Prestel 

  Solbrith Hellman, ersättare 

   

   

   

   

§ 12125 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar det konstituerande styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 

 

Dagordningen fastställs. 

  

 

§ 12126 Fastställd dagordning – beslutsärenden 

 

Vid årsmötet med Torsås Kustmiljögrupp den 16 juni 2012 i Bergkvara har 

årsmötet i paragraferna 1211 och 1212 beslutat att Styrelsen för Torsås 

Kustmiljögrupp skall bestå av en ordförande, fyra övriga ledamöter och två 

ersättare som väljs för ett år i taget. Styrelsen fördelar inom sig uppdrag som 

sekreterare och kassör enligt reviderade stadgar § 4. 

 

 § 12127 – Fördelning av uppdrag inom styrelsen 

 § 12128 – Representation/deltagare i Vattenrådet från Torsås 

                 Kustmiljögrupp 

 § 12129 - Nästa styrelsemöte 

 § 12130 – Mötet avslutas 

 

 

§ 12127 Fördelning av uppdrag inom styrelsen  

 

 Styrelsen beslutar att   

 

 Till kassör utse Kennert Täck, Norragårdens Samfällighetsförening. 

 Till sekreterare utse Karl-Gustaf Eklund. 

 Uppdra till sekretariatet att uppdatera hemsidan med dessa 

personförändringar 

 



Efter förrättade val består styrelsen av följande ledamöter för verksamhetsåret 

2012. 

 

 Ordförande Rune Fransén, omval 

 Kassör Kennert Täck, nyval 

 Sekreterare Karl-Gustaf Eklund, omval 

 Ledamot Roland Blomqvist, omval 

 Ledamot Pia Prestel, omval 

 Ersättare Solbrith Hellman, omval 

 Ersättare Göran Wahlström, nyval 

 

 

§ 12128 Representation/deltagare i Vattenrådet från Torsås Kustmiljögrupp  

 

 Styrelsen beslutar att  

 

 Utse Rune Fransén och Pia Prestel som ordinarie ledamöter med personliga 

ersättare Roland Blomqvist och Göran Wahlström. 

 Uppdra till sekretariatet att meddela Vattenrådet om dessa 

personförändringar. 

 Uppdra till sekretariatet att uppdatera hemsidan med dessa 

personförändringar. 

 

 

§ 12129 Nästa styrelsemöte 

 

 Ordföranden ber att få återkomma om tid och plats med inriktning att träffas 

  sista veckan i augusti. Detta möjliggör att styrelsen kan ha fyra styrelsemöten 

  under hösten 2012. 

 

 

§ 12130 Mötet avslutas 

 

Ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt ser fram emot ett 

gott samarbete under verksamhetsåret med alla de frågor och uppgifter som 

ligger framför oss för en god kustmiljö i Torsås kommun. Ledamöterna 

tillönskas en GLAD MIDSOMMAR samt en skön sommar. 

 

 

Vid protokollet    

     Justeras 

 

 

Karl-Gustaf Eklund  

                      Sekreterare      Rune Fransén 

                                                                                     Ordförande 

  

  

  

 


