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Tid:  Tisdagen den 19 juli 2011 
 

Plats:  I bostaden hos Rune Fransén   
 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

                        Roland Blomqvist 

  Pia Prestel 

  Solbrith Hellman 

  Solveig Johansson 

Karl-Gustaf Eklund 

 Johan Blomqvist, Webb&Form deltar i § 03. 

   

   

§ 01 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna och vänder 

sig särskilt till Karl-Gustaf Eklund och Johan Blomqvist. 

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för 

  

§ 02 Val av sekreterare för Kustmiljögruppen 

§ 03 Överläggning med Johan Blomqvist om hans uppdrag och modernisering av vår 

          hemsida 

§ 04 Kassörens redogörelse för den ekonomiska situationen 

§ 05 Information om aktiviteter 

 5:1 Vattenrådet 

 5:2 Inbjudan från Kalmarsundskommissionen 

 5:3 Vattenrådets dag den 21 september 2011 i Timmernabben 

 5:4 MOMENT Exchange meeting i Polen 

 5:5 Vassröjning 

 5:6 Restaurering av badplatser. Ev. inköp av slampump 

 5:7 Provfiske Djursvik-Bergkvara 

§ 06 Övriga frågor 

§ 07 Mötet avslutas 

 

§ 02 Val av sekreterare för Kustmiljögruppen 

Under våren 2011 genomgår styrelsen en del förändringar som det tagits beslut 

om i protokoll från den 9 mars 2011. 

Enligt § 06 har det inkommit en skrivelse med begäran om entledigande från  
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Birgitta Hedvall som kassör, vilket styrelsen beviljar. 

Enligt § 07 i samma protokoll har det inkommit en skrivelse med begäran om 

entledigande från Solveig Johansson som sekreterare, vilket styrelsen beviljar. 

I samma paragraf beslutar styrelsen att utse Pia Prestel som sekreterare intill 

årsmötet den 21 maj 2011 samt att utse Solveig Johansson som kassör. 

Vid årsmötet med Torsås Kustmiljögrupp lördagen den 21 maj 2011under § 12 

andra stycket föreslås och beslutas om en stadgeändring som innebär en 

utökning av styrelsen med ytterligare en ledamot och att styrelsen på delegation 

skall verkställa detta val. 

Styrelsen har efter överläggning inför dagens sammanträde beslutat att den nye 

ledamoten skall fungera som sekreterare med ett särskilt ansvar för föreningens 

hemsida. 

Styrelsen har i vederbörlig ordning diskuterat lämpliga namnförslag och inför 

dagens styrelsesammanträde inbjudit Karl-Gustaf Eklund för att bilda sig en 

uppfattning om dennes kvalifikationer till uppgiften som sekreterare i 

Kustmiljögruppen.  

Styrelsen beslutar att 

Efter samtal och intervju hälsa Karl-Gustaf Eklund välkommen som ny 

sekreterare i Kustmiljögruppen  

 

§ 03 Överläggning med Johan Blomqvist om hans uppdrag och modernisering av vår 

hemsida 

 Ordföranden informerar om att Johan Blomqvist är den externa person och 

konsult som skall hjälpa Kustmiljögruppen med att modernisera och uppdatera 

den nya hemsidan. För detta arbete skall Kustmiljögruppen betala ett takpris av 

5 000 SEK exklusive moms. Debitering sker med 330 kronor per timme 

exklusive moms. Johan B sköter idag kommunens hemsida och har erhållit bra 

referenser för sitt arbete. 

 Tanken är att den nye sekreteraren via nätet och uppkoppling mot en central 

server skall kunna arbeta med den nya hemsidan, göra uppdateringar av nytt 

material och ta bort gammalt och inaktuellt material. 

 I det första skedet skall en del av det ”gamla materialet” som fortfarande är 

aktuellt och har ett nyhetsvärde överföras till den nya hemsidan. Styrelsen skall 

med början under augusti månad, när Johan är tillbaks från sin semester, 

successivt lämna uppgifter om vilket material som skall behållas. 
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 Det är viktigt enligt sekreteraren att den nya hemsidan blir en informations- och 

kunskapsbaserad länk mellan Kustmiljögruppen och Kustmiljöföreningarna, så 

att de senare alltid och när som helst skall kunna inhämta all vederhäftig 

information som de behöver för sitt eget arbete med kustmiljöfrågorna och det 

material som Kustmiljögruppen förfogar över. 

 Johan B överlämnar sitt visitkort till styrelsens medlemmar. 

 Styrelsen beslutar att 

 Tacka Johan för informationen och ser fram mot ett givande samarbete med den 

nya hemsidan. 

 

§ 04. Kassörens redogörelse för den ekonomiska situationen. 

 Torsås Kustmiljögrupp har ett eget kapital som byggts upp under ett antal år och 

är ett resultat av det ekonomiska stöd som Kustmiljögruppen erhållit i form av 

gåvor och EU-bidrag i samband med de fem kustmiljökonferenser som 

föreningen varit med och anordnat sedan 2001. 

Kustmiljögruppen har bl.a. erhållit ett engångsbelopp på 30 000 kronor från 

Kalmar kommun och prispengar – HANSA-pris. 

 Vid resor med egen bil skall ersättning utgå med den skattefria delen för 

bilersättning  som f.n. uppgår till 18 kronor per mil. Reseersättning inlämnas till 

kassören som efter attestering av ordföranden utbetalar efter anvisning godkänt 

belopp. 

 Övriga kostnadsersättningar utgår med faktiskt belopp för gjorda utlägg mot 

uppvisande av kvitto till kassören efter attestering av ordföranden. Ordförandens 

kostnader oavsett vad dessa kostnader omfattar attesteras av kassören. 

 Styrelsen beslutar att  

 Godkänna vad som anförts i andra och tredje stycket ovan samt att lägga 

informationen till handlingarna. 

 

§ 05:1 Information om aktiviteter - Vattenrådet 

 I Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och Brömsebäcken är 

Kustmiljögruppen representerad av Rune Fransén och Solveig Johansson som 

ordinarie ledamöter samt Roland Blomqvist och Pia Prestel som deras 

personliga ersättare. 

KS-ordförande är även ordförande i Vattenrådet med Jan Andersson som 

ständig sekreterare.  
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 Ordföranden ger en kort återblick på vad som har hänt med kustmiljöfrågorna i 

Torsås kommun under de senaste tio åren. Sammanfattningsvis kan sägas att 

Torsås kommun verkligen har satt sitt namn på kartan och ligger långt fram då 

det gäller att hantera kustmiljöfrågorna utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. 

 Ordföranden nämner vidare att det var Torsås Kustmiljögrupp som utgjorde 

plattformen och avstampet till bildandet av Kalmarsundskommissionen. I denna 

kommission finns det en person vid namn Susanna Minnhagen som är 

kommissionens sekreterare på ½-tid. 

 Styrelsen beslutar att 

 Lägga informationen till handlingarna. 

 

§ 05:2 Information om aktiviteter – inbjudan från Kalmarsundskommissionen 

 Ordföranden informerar om att det kommit en inbjudan från 

Kalmarsundskommissionen om en tvådagars konferens i Västervik – 7-8/9 

under rubriken Kustvattenturnén. Västerviks kommun är värd för de två 

dagarna. Programmet är ännu icke färdigt, men berör Gamlebyvikens 

vattenområden på olika sätt. Subventionerad konferensavgift kommer att tas ut i 

samband med övernattning. Via Leader sydost kan ansökan göras för att 

finansiera konferensen. Ordföranden lovar att tala med KS-ordföranden i Torsås 

kommun, Håkan Algotsson samt med Stan Weyns, MOMENT-gruppen i Torsås 

kommun. Konferensen pågår från lunch den ena dagen till lunch den andra. 

 Styrelsen beslutar att  

 Rune Fransén, Roland Blomqvist, Solveig Johansson och Karl-Gustaf 

Eklund skall deltaga på konferensen den 7 september 2011. 

 Samåkning skall ske och att Roland Blomqvist skall vara chaufför. 

 Lägga informationen till handlingarna 

 

§ 05:3 Information om aktiviteter – Vattenrådets dag i Timmernabben den 21 

september 2011. 

 Ordföranden informerar om att Länsstyrelsen inbjuder till Vattenrådens dag den 

21 september 2011 på EFS-gården i Timmernabben. Det är Eva Hammarström 

som står som värd för konferensen. Sista anmälningsdag är den 14 september 

2011. 
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Styrelsen beslutar att  

Kustmiljögruppen skall vara representerad på denna konferens.  

 

Med hänsyn tagen till att det är så pass lång tid till sista anmälningsdag är det 

svårt att ta ställning till vilka som skall deltaga av de ordinarie jämte ersättarna i 

Vattenrådet från Kustmiljögruppen.  

 

§ 05:4 Information om aktiviteter – MOMENT Exchange meeting i Polen 

Ordföranden informerar om att det finns möjlighet att utan kostnader för 

Kustmiljögruppen att deltaga i ett internationellt seminarierum där 

målsättningen är att byta kunskaper och erfarenheter av åtgärder i 

avrinningsområden för att minska belastningen av både näringsämnen och andra 

kemikalier i vatten, som rinner ut i vårt gemensamma hav, Östersjön. 

 

Torsås kommun kommer att vara representerad av Håkan Algotsson, Stan 

Weyns, Pernilla Landin och Christoffer Johansson, bygg- och miljönämndens 

ordförande. 

 

Seminariet är ett EU-projekt förlagt till Polen mellan den 31/8-1/9. Avresa sker 

från Karlskrona den 30/8 på kvällen för att vara i Krynica på morgonen den 

31/8. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Pia Prestel skall deltaga i seminariet. 

 

 

§ 05:5 Information om aktiviteter – vassröjning 

 

Ordföranden informerar om att Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening 

  är orolig för att den planerade vassröjningen inte skall kunna komma igång till 

  den 15 juli, då det enligt uppgift är så att Truxorn är trasig och har stått still i 

     14 dagar. 

 Ordföranden informerar vidare om att ”vassröjaren” heter Assar Johansson, är 

  egen företagare och har F-skattsedel. 

Ordföranden påpekar att det är synnerligen viktigt att ansvarsfrågorna reds ut. 

Vad gör kommun och vad gör Kustmiljögruppen? Det krävs en central 

 tidsplanering för att hela kuststräckan utmed Torsås kommun skall kunna 

vassröjas. Kustmiljögruppen kan tänka sig att göra en sådan planering under 

förutsättning att kommunen anser att det är lämpligt. 

Det vore en klar fördel om tillstånd för vassröjning sökes för hela kommunen, så 

att varje Kustmiljöförening slipper lägga ner kraft och ork på ett sådant arbete. 
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Styrelsen beslutar att 

 

Ordföranden håller kontakt med kommunen om hur ansvars- och 

samordningsfrågor skall redas ut. 

 

 

§ 05:6 Information om aktiviteter – Restaurering av badplatser 

 

Ordföranden redogör för att behovet av slamsugning av våra badplatsers bottnar 

är en viktig, angelägen och aktuell fråga. Bottnarna har ett betydande 

sedimentlager som kraftigt påverkar förhållandena i kustmiljön. 

 

Det finns tankar på från kommunens sida att investera i en slamsugningspump. 

Det finns också tankar på från Kustmiljögruppens sida att sponsra/aktivt 

medverka vid ett sådant inköp. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Ordföranden med sina synnerligen goda kontakter med kommunen följa ärendet. 

 

 

§ 05:7 Information om aktiviteter – Provfiske Djursvik-Bergkvara 

 

 Ordföranden informerar om att Fiskeriverket har genomfört provfiske i 

  Ragnabos skärgård. Provfisket har skett med hjälp av nät, där fångsten noterats 

  vad avser arter och antal. Det vattenområde som nu provfiske har ägt rum på är 

  mycket väl definierat och uppgifter om detta har insänts till Länsstyrelsen. 

 

Under överläggningen reses frågan om hur samordningen sker med provfisket i 

  våra åar och bäckar, en fråga som ingen av ledamöterna kan svara på. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Ordföranden skall ta reda på hur samordningen sker enligt andra stycket ovan. 

 

 

 

§ 06 Nästa styrelsemöte 

 
Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 29 augusti 2011, kl. 18.00 hos Rune 

Fransén.  

 

 

 

§ 07 Mötet avslutas 

 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring. 
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Vid protokollet   Justeras: 

 

 

Karl-Gustaf Eklund   Rune Fransén  

 

 

 

 

 


