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Protokoll fört vid styrelsemöte inom Torsås Kustmiljögrupp 
 
 
Tid:  Torsdagen den 3 november 2011 
 

Plats:  I bostaden hos Roland Blomqvist   
 
Närvarande:  Rune Fransén, ordförande 

  Roland Blomqvist 

  Pia Prestel 

  Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

   

   

§ 01 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 

 

Dagordningen fastställs med tillägg för 

  

§ 04 – Godkännande av upprättad pressrelease nr 2 av sekretariatet 

§ 05 – Genomläsning av Kustvårdsplanen 2009-2012 inför Höstträffen med 

Kustmiljöföreningarna 2011-12-03 

§ 07 - Delgivningar: Ordföranden meddelar att det inkommit en handling från 

Samhällsbyggnadsnämnden i Torsås kommun med rubriken ”Vad händer efter 

projektet?” 

 

Föregående styrelseprotokoll 2011-10-06  godkänns och läggs till handlingarna. 

Upprättat PM-3 avseende hemsidan godkänns och läggs till handlingarna 

Upprättad kvittens 2 avseende förvaring av PR-material hos sekreteraren 

godkänns. 

Protokollet läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 
§ 02 Fastställd dagordning  

  
 § 03 Utarbetande av detaljprogram för Höstträff med Kustmiljöföreningarna 

i Torsås kommun 2011-12-03 

 § 04 Godkännande av upprättad pressrelease nr 2 av sekretariatet 

 § 05 Genomläsning av Kustvårdsplanen 2009-2012 inför Höstträff med 

Kustmiljöföreningarna 

 § 06 Spontana reaktioner på den nya hemsidan 

 § 07 Delgivningar (2 st.) 

 § 08 Nästa styrelsemöte 

 § 09 Mötet avslutas 
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§ 03 Utarbetande av detaljprogram för Höstträff med Kustmiljöföreningarna i Torsås 

kommun 2011-12-03 

 

 Styrelsen beslutar följande 

 

 att Höstträffen med Kustmiljöföreningarna kommer ske lördagen den 3 

december 2011 i Båtklubbens lokaler i småbåtshamnen i Bergkvara mellan 

klockan 09.45 och 13.15, därefter möte med representanter för Ölands vattenråd, 

 

 att temat för höstträffen skall vara ”Hur går vi vidare med arbetet för ett friskare 

kustvatten?” 

 

 att inbjudan skall utgå till de Kustmiljöföreningar som finns angivna på 

hemsidan samt till de personer som representerar respektive Kustmiljöförening, 

 

 att inbjudan härutöver skall ske till Kalmarsundskommissionens sekreterare 

Susanna Minnhagen, Torsås kommuns ordförande i kommunstyrelsen Håkan 

Algotsson, Torsås kommuns miljöchef Jan Andersson, Johan Wendell vid 

Länsstyrelsen i Kalmar, Kristin Bertilius Ölands vattenråd, Johan Blomqvist 

Webb & Form samt representanter för lokalpressen Barometern och Östran i 

Torsås, 

 

 att Kustmiljögruppen skall bjuda deltagarna på förtäring (kaffe, te, fralla, ost, 

marmelad och mineralvatten), 

 

 att efter huvudprogrammets slut ca 13.15 skall styrelsen för Kustmiljögruppen 

träffa deltagarna från Ölands vattenråd och då kommer det även att bjudas på 

räksmörgås, 

 

 att kontanta medel för Höstträffen skall utlämnas av kassören, 

 

 att det skall finnas digital projektor och Lap top i lokalen, 

 

 att ev. extra bord och stolar kan avhämtas i Sjöfartsmuseet, 

 

 att godkänna utarbetad inbjudan och detaljprogram som bilägges protokollet, 

 

 att samlingslokalen på Båtklubben skall iordningställas på lördagsmorgonen, 

 

 att tilldela nedan angivna styrelseledamöter följande ansvarsområden 

 

 Roland Blomqvist 

 Inköp av lottring (100 lotter) jämte priser. Lottpris 5 kr/styck, vinstvärde 200 kr 

 Inköp av räkmackor hos Blomlöfs till deltagarna från Ölands vattenråd . K-G 

meddelar antalet till Roland senast den 22 november. 

 Försäljning av lotter och Kustmiljömärken. 

 Föredrag om ökad samverkan och dialog mellan Kustmiljöföreningarna. 
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Pia Prestel 

 Inköp av all förtäring till deltagarna vid Höstträffen med undantag för vad 

Roland skall göra för deltagarna från Ölands vattenråd. K-G meddelar antalet 

deltagare senast den 22 november. 

 

Rune Fransén  

 Utsända inbjudan och program till Håkan Algotsson, Jan Andersson, Johan 

Wendell. Dessa deltagare skall särskilt informeras om att de skall närvara i en 

paneldiskussion. 

 Hämta nyckel till Båtklubben (alternativt koden till ytterdörren) och 

Sjöfartsmuseet. 

 Ansvara för samtliga tekniska hjälpmedel under Höstträffen. 

 Hämta ytterligare exemplar av Kustvårdsplanen på Torsås kommun. 

 Kontrollera Kustmiljömärkena. 

 Föredraget om Torsås Kustmiljögrupp. Hur är vi organiserade? Vad är vår 

uppgift i det lokala och regionala kustmiljöarbetet? 

 Ringa Solveig Johansson och se vad hon kan hjälpa till med. 

 

 K-G Eklund 

 Sänder inbjudan och program till de namngivna personer som finns på hemsidan 

för respektive Kustmiljöförening, 

 Härutöver skall inbjudan och program sändas till Susanna Minnhagen på 

Kalmarsundskommissionen, Kristin Bertilius Ölands vattenråd, Johan 

Blomqvist Webb & Form samt representanter för lokalpressen Barometern och 

Östran i Torsås, 

 Länsstyrelsens samråd angående vassklippning skall bifogas inbjudan. 

 Deadline för anmälan om deltagande bestäms till den 21 november. Antalet 

deltagare skall meddelas såväl Roland som Pia. 

 Uppdatering av hemsidan så mycket som möjligt, så att deltagarna kan ta del av 

en ”färsk” sådan. 

 

§ 04 Godkännande av upprättad pressrelease nr 2 av sekretariatet 

 

Styrelsen beslutar att godkänna upprättad pressrelease nr 2 samt ger sekreteraren 

i uppdrag att kontakta den lokala pressen i Torsås (Barometern och Östran) för 

publicering. 

 

§ 05  Genomläsning av Kustvårdsplanen 2009-2012 inför Höstträff med 

Kustmiljöföreningarna  

 

Sekreteraren uppmanar ledamöterna på nytt att vara väl inlästa på 

Kustvårdsplanen för 2009 och 2011 särskilt i de delar som avser avstämning och 

prioriteringar av kustmiljöinsatser. 

 
§ 06  Spontana reaktioner på den nya hemsidan 

 

Ledamöterna är av den uppfattningen att arbetet med den nya hemsidan går 

framåt och att samarbetet mellan K-G och Johan tycks fungera tillfredställande.  
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Styrelsen beslutar 

 

att Johan Blomqvist skall undersöka möjligheterna till att ta fram ett underlag 

för statistik över hur många som har besökt hemsidan, 

 

att arbetet med hemsidan skall intensifieras fram till Höstträffen 2011-12-03 

med Kustmiljöföreningarna, 

 

att den gamla hemsidan skall släckas ner efter Höstträffen. 

 

§ 07  Delgivningar 

 

- Ordföranden meddelar att det inkommit en handling från 

Samhällsbyggnadsnämnden i Torsås kommun med rubriken ”Vad händer 

efter projektet?”. Handlingen bifogas protokollet. 

 

- Ordföranden meddelar att det inkommit en handling från Länsstyrelsens 

miljöenhet i Kalmar län angående samråd för vassklippning för perioden 

2011-2015. Handlingen bifogas protokollet. 

 

§ 08  Nästa styrelsemöte 

 

Nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 15 november 2011, kl. 18.00 hos 

Rune Fransén. 

 

§ 09  Mötet avslutas 

 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras: 

 

 

Karl-Gustaf Eklund   Rune Fransén 


