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Tid:  Onsdagen den 23 maj 2012 
 

Plats:  I bostaden hos Rune Fransén   
 

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

                        Roland Blomqvist 

  Solveig Johansson deltager i §§ 12103-12110, 1213, 12119 

  Pia Prestel 

  Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

   

   

   

§ 12101 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för 

  

 § 12119 Styrelseledamoten Solveig Johansson meddelar muntligt att hon har för avsikt 

              att lämna både uppdraget som kassör och ledamot i styrelsen efter årsmötet 

              den 16 juni 2012 samt sin plats som ordinarie ledamot i Vattenrådet. 
 

 

Föregående styrelseprotokoll från den 16 april 2012  godkänns och justeras samt läggs till 

handlingarna. 

Protokollet läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

Protokoll från den 19 juli 2011 har återskapats av de minnesanteckningar som den tillträdande 

sekreteraren Karl-Gustaf Eklund gjorde innan han upptogs som ledamot i Torsås 

Kustmiljögrupp. 

Protokollet godkänns och justeras samt läggs till handlingarna. 

Protokollet läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

 

§ 12102 Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 12103-12114  

 

§ 12103 - Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och 

                                  resultat. 

§ 12104 - Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

§ 12105 - Bergkvaradagen 2012-05-17. 

§ 12106 - Vattensamling 2012 i Torsås. 

§ 12107 - MOMENT-projektet i Torsås kommun. 

§ 12108 - Stadgar. 
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§ 12109 - Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsås 

                                      kommun. 

§ 12110 - Karta på hemsidan. 

§ 12111 - Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp. 

§ 12112 - Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med 

                                      förfrågan om hjälp med vassklippning mm. 

§ 12113 - PR-material – beställning av T-shirts. 

§ 12114 - Säkerhetskopiering av Kustmiljögruppens material i 

                                      sekreterarens dator. 

 

 

 Fastställd dagordning – rapporter § 12115 

 

§ 12115 - Bra kurs om EU-projekt. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder 

                                 Kustmiljöföreningarna att delta i ”Starta projekt i 

                                      landsbygdsprogrammet” den 8 maj 2012. 

 

 

 

 Fastställd dagordning – informationsärenden §§ 12116-12119 

 

§ 12116 - Framtagande av informationsfolder för Kustmiljögruppen 

§ 12117 - Inläggning av bildspel på hemsidan. 

§ 12118 - Nyhetsbrev för maj månad 

§ 12119 - Avsägelse av uppdrag som ledamot av styrelsen – Solveig Johansson 

 

 

 

 Fastställd dagordning – delgivningsärenden §§ 12120-12121  

 

§ 12120 - Inkommer mail från Pernilla Landin, tf. sekreterare i 

                                 Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd med 

                                      uppgift om föreningsstämma i Vattenrådet den 4 juni 2012 jämte 

                                      kallelse och dagordning. 

§ 12121 - Inkommer svarsmail från Susanna Minnhagen,  

                                 Kalmarsundskommissionen avseende expediering av protokoll 

                                 2012-03-12 § 12010 Arbete med reglerad dränering av 

                                 jordbruksmark på lokal nivå. 

§ 12122 - Inkommer svarsmail från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i 

                                      Torsås kommun, med anledning av sekretariatets expediering av 

                                      protokoll 2012-04-16 § 12063 om deltagande i både Bergkvara-dagen 

                                      den 17 maj 2012 och Kustmiljögruppens årsmöte den 16 juni 2012. 

 

§ 12123 - Nästa styrelsemöte 

§ 12124 - Mötet avslutas 
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Beslutsärenden 

 

 

§ 12103  Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat  

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 12 mars 2012 § 12003. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12059 togs följande 

beslut att… 

 

Ge kassören i uppdrag att gå igenom de gamla räkenskaperna och undersöka när 

beslut om det första Riksgälds sparande togs och hur rörelserna på detta konto 

sett ut historiskt. 

 

Därefter kan och skall ordföranden kontakta Riksgälden och undersöka vilka 

villkor som gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. 

Återrapportering skall ske av kassören och ordföranden vid nästa sammanträde 

den 23 maj 2012. 

 

Vid dagens överläggning framgår att kassören av tidsskäl inte hunnit med att gå 

igenom de gamla räkenskaperna och undersöka när beslut om det första 

Riksgälds sparande togs och hur rörelserna på detta konto sett ut historiskt.  

Detta medför i sin tur att ordföranden inte haft möjlighet till att kontakta 

                     Riksgälden och undersöka vilka villkor som gäller för Kustmiljögruppens 

                     Riksgälds spar. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Det är synnerligen viktigt att kassören genomför de uppgifter som ålagts 

henne enligt paragraf 12059 med tanke på att kassören lämnar styrelsen 

både som ledamot och kassör vid det kommande årsmötet i juni 2012. 

 

 Ge kassören i uppdrag att omgående förstärka kassalikviditeten med ett 

belopp om 20 000 (tjugotusen) kronor genom uttag från 

Kustmiljögruppens Riksgäldssparkonto. 

 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

 

 

§ 12104  Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 12 mars 2012 § 12004 samt i protokoll från den 16 april 2012 § 12060. 

 

Vid dagens överläggning framgår att ordföranden varit i kontakt med Håkan 

Larsson med frågeställningen, om han har ett original till diplomet, dock utan 

framgång. 
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Roland meddelar att han av tidsskäl inte hunnit kontakta KST KalmarSund 

Tryck för att dels undersöka om detta företag möjligtvis har ett original av det 

diplom som gäller för närvarande dels förhandla om ett konkurrenskraftigt pris 

för tryckning av kustmiljödiplom med hög kvalité. Priset för tryckning kan 

mycket väl kopplas till sponsring. 

 

Sekreteraren meddelar att Bergkvara Hamn & Stuveri, Faurecia Exhaust 

System, SeQuant – Innovators in Chemical Analysis och Pins Design Sweden 

AB har strukits från listan över företag som skall kontaktas för sponsring. 

Verest skall kontaktas av Rune Fransén. I övrigt gäller listan av uppräknade 

företag som angivna styrelseledamöter skall vända sig till för att erhålla 

sponsring. Även om kassören Solveig Johansson slutar sitt uppdrag som ledamot 

av Kustmiljögruppens styrelse vid årsmötet den 16 juni 2012 har Solveig 

muntligen lovat, att delta i sponsringsarbetet med de företag som finns upptagna 

för henne på listan. 

 

Sekreteraren har vid genomgång av äldre handlingar funnit ett brev daterat den 

13 december 2006 från Kustmiljögruppen till Torsås kommun, undertecknat av 

Mats Elgqvist, ordförande. Av detta brev framgår att ”Kustmiljögruppen 

hemställer härmed om de 40 000 SEK som är kommunens andel av de medel 

som vi nu hämtar hem för att kunna fortsätta med åtgärder i vårt 

kustmiljöarbete.” ”Bifogad faktura bygger på kommunens åtagande tidigare i år 

att ställa upp med medel för vårt fortsatta kustvårdsarbete med ett belopp som 

motsvarar den summa som företag i kommunen ställer till vårt förfogande, dock 

max 40 000 SEK”. ”Sedan överenskommelsen gjordes mellan kommunen och 

Kustmiljögruppen i somras har vi, som tidigare redovisats från företag i 

kommunen erhållit över 60 000 SEK. Vi har vid våra företagsbesök framhållit 

att kommunen lovat bidra med ett motsvarande belopp som företagen ger, dock 

max 40 000 SEK”. 

Ordföranden vänder sig till kassören och undrar om de utlovad 40 000 kronorna 

har utbetalats till Kustmiljögruppen, en fråga som kassören med nuvarande 

kunskap inte kan svara på. 

 

  

 Styrelsen beslutar att… 

 

 Ge kassören i uppdrag att före årsmötet den 16 juni 2012 ta reda på i 

räkenskaperna för 2006 alternativt 2007 om kommunen betalat förfallen 

faktura om 40 000 kronor. 

 

 Arbetet med sponsring inte skall hastas fram utan skall först komma 

igång till hösten 2012. Detta beslut innebär inte på något sätt att naturliga 

tillfällen och spontana personliga möten och kontakter med potentiella 

sponsrande företag  skall gå Kustmiljögruppen ur händerna. 

 

 Oavsett sponsorbelopp skall sponsrande företag erhålla en plats på 

Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Stöd 

Kustmiljögruppen/Vi stödjer Kustmiljögruppen, där företagets namn och 

kontaktperson med uppgifter om telefon och E-postadress finns angivna. 
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 Till företagaren tilldelas ett miljödiplom samt ett kustmiljömärke som 

framtagits speciellt för Torsås Kustmiljögrupp. 

 

 Det sponsrade beloppet, som är valfritt till sin storlek, gäller för en tid 

om tre år. 

 

 I den mån att original inte kan återfinnas för nuvarande miljödiplom 

uppdras det åt Rune Fransén och Roland Blomqvist i samarbete med 

Kustmiljögruppens webbkonsult Johan Blomqvist att ta fram ett original 

på det gamla miljödiplomet eller om så anses befogat ett helt nytt 

miljödiplom i hög kvalité. 

 

 Framtagen informationsbroschyr även kan användas i sponsorarbetet, då 

det gäller sidorna 1, 2 och 4. Det uppdras åt sekreteraren att om- och 

utarbeta sidan 3 på ett sådant tilltalande sätt att det ger en känsla för 

sponsorn/företagaren hur viktigt det är med dennes bidrag för att skapa 

en bättre kustmiljö i Torsås kommun. 

 

 Sekreteraren får även i uppgift att ta fram en förbindelse som företagaren 

skriver under i samband med sponsorarbetet. Denna förbindelse ligger 

sedan till grund som allegat för kassörens fakturering. 

 

 

 

§ 12105  Bergkvaradagen 2012-05-17 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 12 mars 2012, § 12005 samt den 16 april 2012, § 12062.  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-05-21 resp. 

2012-05-08 resp. 2012-05-07 resp. 2012-04-01 resp. 2012-03-31  

resp. 2012-03-25 resp. 2012-03-03. 

2012-04-30 inkommer mail från Pernilla Landin som säger ”måste tänka lite. 

Det är mycket nu, men jag hör av mig”. ”Gällande den 16 juni har varken Stan 

eller jag möjlighet att delta”. Mailet är ett svar på Kustmiljögruppens förfrågan 

till MOMENT-gruppen om deras medverkan på Bergkvara-dagen som styrelsen 

fattat beslut om i protokoll 2012-03-12 § 12008 samt 2012-04-16 § 12064.  

Sekreteraren redogör för det program som skickats ut till styrelsens medlemmar 

och som utgör ramen för Kustmiljögruppens medverkan. 

Programmet innehöll följande punkter. 

 Bildspel med 31 kustmiljöbilder via dator i flyttkartong. 

 50 st. nyproducerade foldrar. 

 11 st. A4-kustmiljöbilder som appliceras på flyttkartong. 

 Experiment med vatten – flyter ägget resp. diskmedels påverkan av 

ytspänningen. 
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 Glasburk med sedimentprov från badudden i Bergkvara. 

 Glasburk med ytvatten från badudden i Bergkvara. 

 Informationsgondol Rädda kustmiljön – Torsås Kustmiljögrupp resp. 

planerade och genomförda projekt. 

 Våra nya T-tröjor. 

 Försäljning av Kustmiljömärken á 20 kr styck. 

 Svara på allmänhetens frågor. 

 

Vår egen utvärdering av dagen… 

 

En hel del besökare tog vägen via vårt bord, tveksamt om vi skall använda egen 

teknisk utrustning på liknande tillställningar utomhus, sparsam försäljning av 

kustmiljömärken – 11 st., instruktionerna till experimenten borde ha varit 

inplastade, positivt mottagande av vår nya informationsfolder, bra möjligheter 

till att muntligt få presentera Kustmiljögruppen och knyta nya kontakter. 

 

Mail inkommer 2012-05-21 från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening som 

skriver ”har ni synpunkter ni vill framföra, så vill vi gärna höra dem! Vi vill bli 

ännu bättre till nästa år. Alla Idéer är välkomna. Vädrets makter styr vi dock inte 

riktigt över...” 

 

Under överläggningen framkommer följande synpunkter… 

 

Bra upplägg, intressant program med olika utställare, bra organisation som 

fungerade väl med bord uppställda som stod och väntade på oss när vi anlände, 

marknad på väg att få en större potential till en rimlig kostnad för deltagana. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

 Uppdra åt sekreteraren att tillsända Frida Portin Kustmiljögruppens 

utvärdering av Bergkvara-dagen. 

 

 Vi även nästa år har för avsikt att delta på Bergkvara-dagen, varför vi 

redan nu tillsänder vår intresseanmälan.  

 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 12106  Vattensamling 2012 i Torsås 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 12 mars 2012 § 12006 och den 16 april 2012 §§ 12063 resp.12083. 

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-05-18 resp. 2012-05-16 

resp. 2012-05-10 resp. 2012-05-04 resp. 2012-04-27 resp. 2012-03-13 resp. 

2012-03-07 resp. 2012-02-29 resp. 2012-02-24 resp. 2012-02-16 resp.  

2012-02-01. 
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Under dagens överläggning redogör ordföranden för att presidiet sedan 

föregående sammanträde haft två stycken planeringssammankomster med 

styrgruppen för Vattensamling 2012, dels den 10 maj på Möre hotell samt dels 

den 14 maj 2012 på Torsås kommun. 

Deltagarlista har upprättats och utsänts till Kustmiljögruppen som vid 

anmälningstidens utgång den 15 maj 2012 uppgår till 103 personer med uppgift 

om dessa personer val av workshops som är biotopvård för fisk, småskaliga 

åtgärder i diken samt utrustning och teknik för kustvård. Endast de deltagare 

som anmält sig till Vattensamling 2012 och registrerats äger rätt att närvara. 

 

Ordföranden hänvisar till det centrala utskick med program och föreläsare som 

sker på förmiddagen samt hålltider, som sekretariatet utsänt till samtliga 

Kustmiljöföreningar dels den 4 respektive påminnelse den 10 maj. 

Sammantaget ser det ”positivt ut”. På ordförandens fråga bekräftar sekretariatet 

att något förhandsmaterial ännu inte sänts ut från föreläsarna. 

 

Rune Fransén, Solveig Johansson, Karl-Gustaf Eklund, Pia Prestel, Jan och 

Solbrith Hellman deltar från Kustmiljögruppen. 

 

Styrgruppen har även utsänt information om vilka regler och tider som gäller för 

mässan. Pass 1 startar 10.00 till 10.45. Pass två startar 12.00 till 13.00. 

 

Diskussion och tankar sker kring frågan, hur man på bästa sätt kan ta hand om 

den vass som skördas och knyter an till eftermiddagens workshop om utrustning 

och teknik för kustvård. Dessa tankar formuleras i åtgärder som att pressa 

vassen till balar som sedan kan eldas i värmepannor, tillverkning av pellets för 

samma ändamål eller rent av att elda vassen för spridning av askan i jordbruket. 

 

Ordföranden redogör vidare för Gösta Lindners stipendium och att forskaren 

John Vestlund vid Europaskolan i Strängnäs som studerat rörvass och vad som 

kan göras med denna har erhållit stipendium ur denna donationsfond. Johns 

vetenskapliga arbete är mycket intressant, varför det uppdras åt sekretariatet att i 

nyhetsbrevet för juni så skall detta arbete och resultat vara med. 

 

Kustmiljögruppens roll på mässan sker dels den 31 maj, kl. 15.00 då iordning- 

ställand av mässan äger rum dels den 1 juni vid de två mässtillfällena – pass 1 

och 2. Ansvaret för detta har Solveig Johansson och Pia Prestel. 

 

Mässbordet skall innehålla… 

 

 Vår nytryckta informationsfolder i ett antal av 120 stycken. Kåge tar 

med sig den 31 maj. 

 Kustmiljömärken till försäljning i ett antal av 120 stycken. Kåge tar 

med sig den 31 maj. 

 Kustvårdsplanen för perioden 2009-2012 i ett antal som kommunen kan 

dela med sig av. Solveig kontaktar kommunen. 

 TV-skärm om minst 42 tum som ordnas av Rune via Christer 

Andersson på Hemtema i Söderåkra. 
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 Ny framtagen Power Point presentation på USB-minne/sticka som 

ansluts till TV-skärm för presentation av Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att omgående meddela Pernilla Landin att 

Kustmiljögruppen behöver el till sitt bord på mässan. 

 

 Ge ordföranden i uppdrag att ta fram i samarbete med Johan Blomqvist, 

Webb&Form en ny och reviderad presentation av Kustmiljögruppen på 

Powerpoint intill Vattensamling 2012 på Möre hotell den 1 juni 2012. 

Presentationen skall omfatta 10-15 bilder som rullar på TV-skärm. 

 

 Solveig Johansson och Pia Prestel har det samlade ansvaret för mässan 

såväl den 31 maj som 1 juni. 

 

 Forskaren John Vedlund som studerat rörvass vid Europaskolan i 

Strängnäs är mycket intressant, varför det uppdras åt sekretariatet att i 

nyhetsbrevet för juni så skall detta arbete och resultat vara med. 

Ordföranden översänder materialet till sekreteraren. 

 

 Justera denna beslutsparagraf omgående 

 

 

 

§ 12107  MOMENT-projektet i Torsås kommun 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den12 mars 2012 § 12008 resp. 2011-11-15 § 05 resp. 2011-11-03 § 07 

samt i diariet 2012-04-30 resp. 2011-11-21 resp. 2011-10-28. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12064 togs följande 

beslut att… 

 

Uppdra åt sekretariatet att skicka påminnelsemail till MOMENT-gruppen, då 

någon återkoppling inte skett på det översända protokollet från den 12 mars 

2012 § 12008 vad avser… 

 

 Någon form av medverkan av MOMENT-gruppen vid Bergkvaradagen den 

17 maj 2012, 

 Någon form av medverkan av MOMENT-gruppen vid Kustmiljögruppens 

årsmöte den 16 juni 2012. 

 

Inkommer mail till sekretariatet 2012-04-30 där Pernilla Landin säger ”måste 

tänka lite. Det är mycket nu, men jag hör av mig”. ”Gällande den 16 juni har 

varken Stan eller jag möjlighet att delta”. 
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Styrelsen beslutar att 

 Med anledning av Pernilla Landins mail av den 30 april 2012 kan 

styrelsen konstatera att Kustmiljögruppen inte kan påräkna sig någon 

medverkan från MOMENT-gruppen varken vid Bergkvara-dagen den 17 

maj eller till ”Vårträffen” den 16 juni 2012. 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 12108  Stadgar 

 

 Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

                      12 mars 2012 § 12023.  

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12067 togs följande 

beslut att… 

 

 Bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 23 maj 2012. 

 

Under dagens överläggning föreslår sekreteraren ledamöterna att det arbete till 

översyn, uppdatering och totalrenovering av stadgarna som måste göras sker 

under hösten 2012. 

 

Nuvarande stadgar har justerats vid årsmötet den 21 maj 2011 och finns på 

hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv. 

 

Sekreteraren föreslår att punkterna 2 och 4 i stadgarna justeras, då det gäller vad 

verksamheten skall omfatta samt utökning av en ersättare i styrelsen, vilket bör 

ske på kommande årsmöte den 16 juni 2012. 

 

Sekreteraren föreslår styrelsen att besluta 

 

Styrelsen beslutar att 

 

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

lydelse (röd text markerar förändringar) 

 

02. 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. 
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- 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. 

 

04. 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. 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 

Sekreteraren skall beakta vad styrelsen nu föreslår, då handlingar skickas ut till 

årsmötet i Bergkvara den 16 juni 2012. 

 

 

 

§ 12109  Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsåskommun 

 

Roland Blomqvist väcker frågan om vikten av, att vi alla på ett så tidigt stadium 

som möjligt gör våra ungdomar intresserade för miljöfrågor i allmänhet och 

kustmiljöfrågor i synnerhet. Roland har erfarenhet från Bergkvara skola om hur 

viktigt det är att försöka få ungdomar intresserade för miljöfrågor i ett tidigt 

skede, medvetandegöra nuläget och framför allt tänka sig in i den situation hur 

det kommer att se ut om vi inte gör något. 

Målgruppen för kommunens ungdomar ligger i intervallet åk 6 och uppåt.  

NO-undervisningen på grundskolans högstadium vet vi av erfarenhet är i 

huvudsak förlagd till klassrummet på Torskolan varför exkursioner, 

vattenvandringar och naturupplevelser samt studiebesök på exempelvis 

reningsverket i Bergkvara i stort ökar intresset för miljöfrågor. 

 

Den tanke som Roland nu tar upp och lägger fram har även varit uppe i 

Vattenrådet till diskussion.  

 

Det råder således en god samsyn mellan Vattenområdets och Rolands tankar om 

hur viktigt det är att rikta in sig mot skolan för att få ungdomarna att bli ”frälsta” 

för miljö och miljöfrågor. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12069 togs följande 

beslut att… 

 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 23 maj 2012 

komma med en skriftlig redovisning om projekt ”miljöambassadörer” som 

arbetar för kustmiljön i Torsås kommun. 
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Vid dagens överläggning framkommer det att Roland inte har haft möjlighet att 

ta fram en skriftlig redovisning om projekt ”miljöambassadörer” som arbetar för 

kustmiljön i Torsås kommun.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Roland tar på sig arbetet med att kontakta Bergkvara skola och lärarna 

för årskurs 6, för att undersöka hur pass stort intresse det finns att inleda 

ett samarbete med Kustmiljögruppen i aktuell fråga. 

 

 Roland återkommer med besked när kontakter skett med representanter 

för skolan i Bergkvara. 

 

 

 

§ 12110  Karta på hemsidan. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12070 togs följande 

beslut att… 

 Ge Johan Blomqvist i uppdrag att utarbeta slutligt förslag på karta över 

kustremsan i Torsås kommun med beaktande av punkterna ovan, 

 När arbetet är färdigt skall detta via mail översändas till sekretariatet för att 

vidarebefordras till Birgitta Hedvall för yttrande, 

 Godkänna Johan Blomqvists offert på 3 500 kronor inklusive moms för 

utfört arbete.  

 När resultatet av arbetet återfinns på hemsidan och slutligen godkänts av 

styrelsen tillsänds Kustmiljögruppen faktura med betalningsvillkor 20 dagar 

netto.  

 

För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-05-10 

resp.2012-05-08 resp. 2012-04-26 resp. 2012-04-26 (två ärenden med samma 

datum) 2012-04-23 resp. 2012-03-18. 

 

Vid dagens överläggning presenterar sekreteraren den slutliga versionen av 

Våra kustmiljöföreningar med karta över kustremsan som återfinns under 

linjalrubriken Om oss på Kustmiljögruppens hemsida. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Godkänna den framtagna kartan över kustremsan där de olika 

Kustmiljöföreningarna finns inlagda från norr till söder med tillägg för 

orten Gunnarstorp. 

 

 Johan Blomqvist Webb&Form kan därmed tillställa Kustmiljögruppen 

faktura på utfört arbete. 
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§ 12111  Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp. 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 16 april 2012 § 12074. För övrigt hänvisas till underlag som finns i 

diariet 2012-04-30, där Pernilla Landin MOMENT-gruppen säger ”att varken 

Stan eller jag har möjlighet att delta”. 

 

I § 12074 framgår… 

 

 att ”Vårträffen” med årsmöte med Kustmiljöföreningarna skall ske lördagen 

den 16 juni 2012 mellan kl. 10.00–14.00. 

 att informationen om årsmötet skall finnas med på Nyhetsbrevet för april 

och maj 2012 samt på hemsidan under Nyheter, därmed kan det anses att 

kallelse skett i laga ordning. 

 

Ordföranden redogör för programpunkterna på ”Vårträffen” den 16 juni 2012 

med ett förslag till tema ”vass som närings- och energikälla”. 

 

 Plats/lokal i första hand Sjöfartsmuséet i Bergkvara 

 Plats/lokal i andra hand Båtklubben i Bergkvara 

 Rune Fransén hälsar deltagarna välkomna 

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar med föredragning av årsredovisning för 

verksamhetsåret 2011 som skall innehålla förvaltningsberättelse, 

ordföranden ger sina tankar inför verksamhetsåret 2012 och framtiden för 

Kustmiljögruppen, resultatdisposition, balansräkning per den 31 december 

2011, resultaträkning, notförteckning, ansvarsförbindelser och föredragning 

av revisionsberättelse. 

 Styrelsens förslag till val/ev. öppen rekrytering av ny ledamot som kassör i 

Kustmiljögruppen. 

 Styrelsens förslag till val/ev. öppen rekrytering av ytterligare en ersättare. 

 Komplettering av punkterna 2 och 4 i stadgarna, då det gäller vad 

verksamheten skall omfatta samt utökning av en ersättare i styrelsen. 

 Håkan Algotsson ger sin syn på kustmiljöfrågorna utifrån kommunens 

horisont. 

 Assar Johansson berättar om hur vass skördas. 

 Carl-Erik Övgård berättar om hur vass kan omhändertas som värmekälla. 

 Magnus Rosenborg berättar om pelletering. 

 Ralf Johansson NTP-pellets i Rotavik. 

 Det skall bjudas på en enkel förtäring förslagsvis som det gjordes på 

”Höstträffen i december 2011”. 

 Presidiet skall utarbeta detaljprogram som skall presenteras för ledamöterna 

i styrelsen innan det skickas ut. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Godkänna av sekretariatet föreslagen förvaltningsberättelse för 2011. 

 



13 

 

 Ordföranden lämnar in sina tankar inför verksamhetsåret 2012 och framtiden 

för Kustmiljögruppen till sekreteraren senast onsdagen den 30 maj 2012, så 

att sekretariatet kan komplettera årsredovisningen för verksamhetsåret 2011. 

 

 Kassören lämnar in förslag till resultatdisposition, balansräkning per den 31 

december 2011, resultaträkning, notförteckning till sekreteraren senast 

tisdagen den 29 maj 2012, så att sekretariatet kan komplettera 

årsredovisningen för verksamhetsåret 2011. 

 

 Kassören överlämnar Årsredovisningen jämte kassabok och all annan 

nödvändig dokumentation för 2011 till revisor Jan Hellman för revision 

torsdagen den 31 maj 2012. 

 

 Justera denna beslutsparagraf omgående. 

 

 

§ 12112  Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med förfrågan om hjälp 

med vassklippning mm. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12075 togs följande 

beslut att… 

 Roland Blomqvist tar kontakt med representanterna för Grämkulla 

intresseförening Reine Axelsson och Connie Ohlsson för att kunna hjälpa 

föreningen på bästa sätt med sina frågeställningar. 

 Återrapportering skall ske av Roland vid nästa styrelsemöte den 23 maj 

2012. 

 

Vid dagens överläggning meddelar Roland Blomqvist att Grämkulla 

Intresseförening vill vara med i matchen. Roland meddelar vidare att de har för 

avsikt att bli fullödiga medlemmar i Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Se fram emot en formell ansökan om medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp, som 

kommer att behandlas omgående av presidiet, så att Grämkulla Intresseförening 

kan delta på ”Vårträffen” och årsmötet den 16 juni 2012. 

 

 

 

§ 12113  PR-material – beställning av T-shirts. 

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 16 april 2012 § 12062 resp. 12060 i samma protokoll.  

För övrigt hänvisas till underlag som finns i diariet 2012-05-11. 
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Vid dagens överläggning redogör kassören för att de beställda och mottagna  

T-shirtsen inte motsvarande den beställning och de förväntningar som ställts. 

Trycket har inte gjorts direkt på T-tröjorna, utan på en plastad remsa som sedan 

klistrats på tröjorna.  

 

Vid kontakter mellan leverantör och kassören framgår, att det skulle kostat 

avsevärt mycket mer om direkttryck använts, dock hur mycket framgår inte. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Reklamera levererade T-shirts (5 st. L och 5 st. XL) 

 

 Kustmiljögruppen erbjuds något annat till ett bra pris, som kompensation. 

 

 

 

§ 12114  Säkerhetskopiering av Kustmiljögruppens material i sekreterarens dator. 

 

Sekreteraren har på egen bekostnad inköpt en Clickfree BackupLink, då 

Kustmiljögruppens samlade dokument och mail ligger i dennes personliga dator. 

Sekreteraren ber om instruktioner på hur ofta styrelsen anser det är nödvändigt 

att göra backup och säkerhetskopiering för att det samlade materialet skall anses 

rimligen säkert och bevarat. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Backup och säkerhetskopiering skall ske en gång per vecka. 

 

 

 

 Rapporter 

 

 

§ 12115  Bra kurs om EU-projekt. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder                         

Kustmiljöföreningarna att delta i ”Starta projekt i landsbygdsprogrammet”                         

den 8 maj 2012. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 12 mars 2012 § 12034 togs följande 

beslut att… 

 Kursinbjudan om EU-projekt inom EU:s landsbygdsprogram skall vara 

med i Nyhetsbrevet för februari. 

 Att sekreteraren skall skicka ut påminnelse till Kustmiljöföreningarna i 

mitten av mars månad 2012. 

 Skicka Karl-Gustaf Eklund på kursen, som därigenom kan vara 

rådgivare när de olika Kustmiljöföreningarna ansöker om EU-medel för 

kustmiljöprojekt. 
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För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-05-02 

     resp.2012-04-23 resp.2012-01-11. 

 

Vid dagens överläggning redogör sekreteraren för att han har genomgått kursen 

och lämnar under sammanträdet sina reflektioner, tankar och synpunkter. 

 

Programmet för EU:s landsbygdsutveckling för perioden 2007-2013 har som 

målsättning att bidra till en omstrukturering av jord- och skogsbruket inom EU 

och därmed öka dess konkurrenskraft. 

 

Programmet har fyra prioriterade områden: 

 

 Att förbättra konkurrenskraften inom jordbruket 

 Att förbättra miljön och landskapet 

 Att förbättra livskvalitén, bredda företagandet och främja utvecklingen av 

landsbygdens ekonomi 

 Leader, en metod för landsbygdsutveckling genom att utgå från lokala behov 

och förutsättningar, utveckla landsbygdens egen utvecklingspotential genom 

egen ideell insats som kan kvittas i pengar 

 

Av programmets ovan prioriterade områden inom EU:s landsbygdsprogram 

passar inte direkt kustmiljöfrågorna in som handen i handsken även om rubriken 

om ”att förbättra miljön” finns med. 

 

Att miljöfrågorna i allmänhet och kustmiljöfrågorna i synnerhet har en blygsam 

del i programmet kan nog med fog sägas vara relaterat till huvuduppgiften ”att 

bidra till en omstrukturering av jord- och skogsbruket inom EU och därmed öka 

dess konkurrenskraft”. Detta blir extra tydligt, då jordbruksverket är 

kontrollmyndighet till Länsstyrelsens beslut om stöd/bidrag. 

 

Dock finns det infallsvinklar även för miljöfrågorna i form av projektstöd inom 

programmet, som med viss välvillighet och personliga besök på Länsstyrelsen i 

Kalmar går att söka pengar ur/från. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka sekreteraren för redogörelsen 

 

 

 

Informationsärenden  

 

 

§ 12116  Framtagande av informationsfolder för Kustmiljögruppen 

 

Styrelsen har i samband med att diskussioner förts om och hur 

Kustmiljögruppen kan och bör förstärka kassalikviditeten beslutat  

2012-03-12 § 12004, att sekretariatet skall ta fram ett förslag till 

informationsfolder. 
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I beslut 2012-04-16 § 12060 revideras och modifieras detta beslut till att 

                      styrelsen i och för sig inser behovet av en informationsfolder, men att 

                     sponsorarbetet skall ske via personliga besök utan att en informationsfolder tas 

                     fram. 

Sekreteraren tar kontakt med ordföranden i början av vecka 19 och redogör för 

programmet på Bergkvara-dagen den 17 maj, där en informationsfolder utgör 

en viktig del. Efter samtal om hur en informationsfolder kan se ut och innehålla 

tar presidiet beslut om att sekretariatet tillsammans med Johan Blomqvist, 

Webb&Form skall ta fram ett förslag under vecka 19 som skall användas på 

Bergkvara-dagen. 

 

För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-05-11 samt 

på hemsidan under Linjalrubriken Dokument/PR-material. 

 

Styrelsen beslutar 

 

I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

§ 12117  Inläggning av bildspel på hemsidan. 

 

Håkan Larsson tillsänder ordföranden mail 2012-05-11 som finns i diariet där 

han bl.a. uppger att Birgitta Hedvall enligt uppgift har producerat ett mycket bra 

bildspel med rubriken ”Grunda Kustnära områden i Torsås kommun”. 

Håkan Larssons förslag till styrelsen och webbansvarig är att detta bildspel läggs 

in på hemsidan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Bildspelet med rubriken ”Grunda Kustnära områden i Torsås kommun” läggs in 

på hemsidan under linjalrubriken Projekt/Planer. 

 

 

 

§ 12118  Nyhetsbrev för maj månad 

 

Sekretariatet har upprättat en plan med aktuella nyheter för Nyhetsbreven för 

perioden mars-juni 2012, som antagits och beslutats av styrelsen 2012-03-12  

§ 12036. 

Nyhetsbrevet för maj följer denna plan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka för informationen samt att Nyhetsbrevet för maj läggs ut på hemsidan. 
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§ 12119  Avsägelse av uppdrag som ledamot av styrelsen – Solveig Johansson

  

Styrelseledamoten Solveig Johansson meddelar muntligt att hon har för avsikt 

att lämna både uppdraget som kassör och ledamot i styrelsen efter årsmötet den 

16 juni 2012 samt sin plats som ordinarie ledamot i Vattenrådet. 

 

Vid dagens överläggning beklagar styrelsen att Solveig lämnar sitt uppdrag, men 

har full förståelse för de personliga skäl som anges. Styrelsen tackar Solveig för 

de fina insatser som gjorts för Kustmiljöfrågorna i Torsås kommun. 

 

Solveig har även utlovat att vad som beslutats av styrelsen i § 12104 även skall 

gälla henne efter den 16 juni 2012. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Överlämna avsägelsen till årsmötet för val av ny ledamot till styrelsen. 

 

 

 

 Delgivningsärenden  

 

Ordföranden föredrar delgivningsärendena enligt paragraferna nedan. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Då det inte föreligger några frågor och/eller kommentarer till 

delgivningsärendena nedan §§ 12120-12122, läggs dessa till handlingarna. 

 

 

§ 12120 - Inkommer mail från Pernilla Landin, tf. sekreterare i 

                                 Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd med 

                                      uppgift om föreningsstämma i Vattenrådet den 4 juni 2012 jämte 

                                      kallelse och dagordning. 

§ 12121 - Inkommer svarsmail från Susanna Minnhagen,  

                                 Kalmarsundskommissionen avseende expediering av protokoll 

                                 2012-03-12 § 12010 Arbete med reglerad dränering av 

                                 jordbruksmark på lokal nivå. 

§ 12122 - Inkommer svarsmail från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i 

                                      Torsås kommun, med anledning av sekretariatets expediering av 

                                      protokoll 2012-04-16 § 12063 om deltagande i både Bergkvara-dagen 

                                      den 17 maj 2012 och Kustmiljögruppens årsmöte den 16 juni 2012. 

 

 

§ 12123  Nästa styrelsemöte 

 

 Ordföranden ber att få återkomma i detta ärende.  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 
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§ 12124  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  
 

 

 

 

 


