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Tid:  Måndagen den 15 oktober 2012 
 

Plats:  Hos Kennert Täck i dennes fritidsbostad.  
  
Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

                        Roland Blomqvist 

Kennert Täck 

Pia Prestel, tjänstgörande sekreterare vid § 12197 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, tjänstgörande ersättare vid § 12197 för Roland 

                               Blomqvist 

 

   

   

   

§ 12191 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna.  

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för… 

  

 § 12196 – Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen översänder förslag till ny 

                 Va-översikt som arbetsmaterial. 

 § 12197 – Begäran om bidrag från Södra Kärr Samfällighetsförening för bortforsling 

                 av vass. 

 § 12202 – Välkommen på lekvandring den 31 oktober 2012. 

 § 12207 – Översända minnesanteckningar till handläggare Henrik K Karlsson vid 

                 Länsstyrelsens miljöenhet i Kalmar avseende demonstration av 

                 slamsugningspump till Truxorn 2012-09-19 på Sjöslätten i Bergkvara. 

 § 12208 – Centralt utskick 2012-10-11 från Kustmiljögruppens sekretariat vad avser 

                 Nyhetsbrev för oktober, inbjudan och program med hålltider för 

                 ”Höstträffen 2012” samt rapport avseende inventering av lekvandrande 

                 mört i sex vattendrag i Kalmar län. 

 § 12209 – Centralt utskick 2012-10-14 från Kustmiljögruppens sekretariat med 

                 rubriken, ”Kustmiljögruppen saknar Din anmälan till Höstträffen 

                 2012”. 

 

 

 

 

- Föregående styrelseprotokoll från den 20 september 2012 §§ 12169-12190 

godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 
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Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 12192-12197 

 

§ 12192 – Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 12193 – Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

§ 12194 – Planering inför ”Höstträffen” med våra medlemsföreningar. 

§ 12195 - Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp. 

§ 12196 - Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen översänder förslag 

                                      till ny Va-översikt som arbetsmaterial. 

§ 12197 - Begäran om bidrag från Södra Kärr Samfällighetsförening för 

                                      bortforsling av vass. 

 

  

  

Fastställd dagordning – informationsärenden §§ 12198 - 12202 

 

§ 12198 - Nyhetsbrev för oktober månad 2012. 

§ 12199 – Inventering av lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län. 

§ 12200 – Uppdatering av kontaktpersoner för Ragnabo Miljö- och 

                   Samfällighetsförening. 

§ 12201 – Vattenrådsmöte den 16 oktober 2012. 

§ 12202 – Välkommen på lekvandring den 31 oktober 2012. 

 

 

   

Fastställd dagordning – delgivningsärenden §§ 12203-12  

 

 § 12203 - Sekretariatets centrala utskick 2012-09-22 till medlemsföreningarnas 

                                      kontaktpersoner respektive de exekutiva personerna inom politik, 

                                      offentlig förvaltning, myndigheter och företag avseende inbjudan till 

                                      ”Höstträff 2012” med temat ”Rent Vatten”. 

§ 12204 – Inkommer svarsmail med anledning av sekretariatets centrala utskick  

                                       2012-09-22 från… 

 Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening, 2012-09-24. 

     Britt-Marie Östman, Bergkvara Samhällsförening, 2012-10-08. 

      Einar Pontén, Gunnartorps Miljöförening, 2012-10-11. 

      Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen, 

               2012-10-11. 

      Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening, 2012-10-14. 

      Egon Bergman, Järnsida Stugförening, 2012-10-14. 

      Anna Carnelius, Projektsamordnare LOVA, 

     Kalmarsundskommissionen, 2012-10-15. 

      Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening, 2012-10-15. 

      Tomas Svensson, Gunnartorps Miljöförening, 2012-10-15.           
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§ 12205 - Sekretariatets svarsmail 2012-09-26 till Ove Lindh, Bergkvara 

                Samhällsförening med anledning av tagna foton vid 

                slamsugningsdemonstration på Sjöslätten i Bergkvara 2012-09-20. 

§ 12206 – Inkommer information om KALLELSE till kompetensutvecklingsdag 

                 från Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen på Möre hotell, 

                 torsdagen den 25 oktober 2012. Välkommen till en dag i klimatets 

                 tecken där vi blandar föreläsningar och workshops med god 

                 årstidsbaserad mat och fika. Dagen har focus på klimatförändringar i 

                 vårt samhälle och VA-planering i Torsås kommun. Du har möjlighet 

                 att påverka viljeinriktningen för kommunens fortsatta VA-arbete. 

                 Sista anmälningsdag för att delta i kompetensutvecklingsdagen är 

                 onsdagen den 17 oktober 2012. 

§ 12207 – Sekretariatet översänder 2012-10-14 minnesanteckningar till 

                          handläggare Henrik K Karlsson vid Länsstyrelsens miljöenhet i 

                          Kalmar avseende demonstration av slamsugningspump till Truxorn 

                          2012-09-19 på Sjöslätten i Bergkvara enligt beslut i protokoll med 

                          § 12182. 

 

§ 12208 – Centralt utskick 2012-10-11 från Kustmiljögruppens sekretariat vad 

                                       avser Nyhetsbrev för oktober, inbjudan och program med hålltider för 

                                       ”Höstträffen 2012” samt rapport avseende inventering av 

                                       lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län. 

 

§ 12209 – Centralt utskick 2012-10-14 från Kustmiljögruppens sekretariat med 

                                       rubriken, ”Kustmiljögruppen saknar Din anmälan till Höstträffen 

                                       2012”. 

 

§ 12210 - Nästa styrelsemöte 

§ 12211 - Mötet avslutas 

  

 

 

Beslutsärenden §§ 12192 - 12197 

 

 

 

§ 19192 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… 
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 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 överläggning den 23 maj 2012 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. 

 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren framför även tankar på hur redovisningen och det kommande 

bokslutet för verksamhetsåret 2012 bör se ut. 

De kostnader som uppkommer i föreningens räkenskaper är i allmänhet ett 

resultat av olika uppdrag och åtgärder som åläggs sekretariatet av styrelsen. 

Sekreteraren föreslår därför att kostnaderna specificeras utifrån deras tillkomst 

efter attest av ordföranden. Exempel på konton/kostnadsställen kan vara 

webbhotell, informationsmaterial, PR-material, den fasta kostnaden för hemsidan 

hos Webb & Form, uppdateringar av hemsidan, sekretariatets kostnader för 

kontorsmaterial (papper, toner till skrivare, plastmappar, plastfickor, pärmar 

mm) som sekreteraren hitintills själv bekostat.  
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Styrelsen beslutar att 

Reaktivera tagna beslut från styrelsens sammanträde den 16 april 2012, § 12059, 

vilket bl.a. innebär 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. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att gå igenom de pärmar som finns i arkiv och 

överlämna de handlingar som berör ekonomiska frågor till kassören. 

 Därefter kan och skall ordföranden kontakta Riksgälden och undersöka vilka 

villkor som gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. 

 Återrapportering skall ske av kassören och ordföranden så snart mer 

information och fakta kan delges styrelsen i denna fråga. 

 Ge kassören i uppdrag att förbereda bokslutet för 2012 genom att gå igenom 

inkomna fakturor och lägga upp konton i bokföringen som anger hur 

kostnaderna uppkommit för att lättare kunna göra en budget för kommande 

verksamhetsår och utvärdera nuvarande räkenskapsår. 

 Ge kassören i uppdrag att till varje styrelsemöte lämna uppgift om 

kassalikviditeten. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 oktober 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Kassören redogör för kassalikviditeten som per den 15 oktober 2012 uppgår till 

12 932 kronor, sedan samtliga fakturor är betalda. 

 

Ordföranden tar upp den punkt i verksamhetsplanen för 201206 - 201305 som 

berör alternativa placeringsformer för det egna kapitalet och redogör för att 

styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll från 

den 12 mars 2012, § 12003 respektive 16 april 2012, § 12059 respektive 23 maj 

2012, § 12103 respektive 30 augusti 2012, § 12139. 

 

Frågan har även behandlats på föreningens årsmöte den 16 juni 2012, §§ 1205 

  och 1206. 

 

Rent allmänt kan sägas att Kustmiljögruppen i huvudsak har en ekonomisk 

ställning som måste betraktas som god. Tillgångarna är fördelade på ett konto i 

Riksgälden där räntan uppgår till för närvarande till 1.5% per år samt ett 

bankgiro och ett sparkonto i Swedbank Torsås.  

 

Sekreteraren omnämner att ett fasträntekonto på tre-månader i Skandiabanken 

ger f.n. en ränta på 2.32% medan motsvarande ränta i SEB ligger på 2.22% 

 

Ordföranden redogör för de kontakter denne haft med Riksgälden. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Ge kassören Kennert Täck i uppdrag att se över räntevillkoren för 

fasträntekonton i olika banker och kreditinstitut till nästa sammanträde den 

20 november 2012. Detta uppdrag till kassören innebär att arbetet med 

alternativa placeringsformer för det egna kapitalet nu går in i ett skarpt läge 

enligt verksamhetsplanens inriktningsmål. 

 Vid sammanträdet den 20 november 2012 skall beslut tas om att avveckla 

föreningens konto hos Riksgälden. 

 Vid sammanträdet den 20 november 2012 skall beslut tas om vilken bank 

eller kreditinstitut som Kustmiljögruppen skall vända sig till för att placera 

sina ekonomiska medel mera långsiktigt. 

 

 

 

§ 19193 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 överläggningen den 23 maj 2012 framgår att ordföranden varit i kontakt 

med Håkan Larsson med frågeställningen, om han har ett original till diplomet, 

dock utan framgång. 

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 vidare vid överläggningen den 23 maj 2012 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 
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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 2012-05-23 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. 

 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 
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sedan till grund som allegat för kassörens fakturering. 

 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Roland Blomqvist har i mail till sekretariatet 2012-05-30 vidarebefordrat ett 

mail från Annika Arvidson vid KST Infoservice som säger ”jag kan tyvärr inte 

hitta diplomet som ni letar efter. Har ni möjligtvis fler uppgifter om det som jag 

kan söka på?” 

Roland B presenterar sina tankar kring att utnyttja ett lokalt tryckeri i Torsås, 

Möre Bok och Kontor, som tagit fram två nya förslag på diplom ett i rött och ett 

i grå färg. Över platsen på diplomet för namnunderskrifterna skall meningen 

”Kustmiljöföreningarna i Torsås” utgå och ersättas med texten Torsås 

Kustmiljögrupp. 

Sekreteraren presenterar förslag på framtagen inbladning med förbindelse, i 

reviderad informationsfolder, vilken bifogas kallelsen. 

Inbladning med förbindelse gås igenom och vid denna genomgång görs följande 

rättelser.  

 På första sidan vid Håkan Algotssons uttalande skall ordet 

”ekonomiskt” utgå. Likaså skall tiden för sponsorkampanjen vara 

2013-2015, vilket rättas på sidan två på två ställen. 

 Under inramningen på sidan två skall texten kompletteras med ordet 

”annons” och efter komplettering blir texten ”Beloppet är avdragsgillt i 

deklarationen som annons och PR-verksamhet”. 

 

Vidare informerar ordföranden styrelsen om, att Torsås kommun betalat faktura 

på 40 000 kronor den 15 januari 2007 ”avseende kommunens andel av de medel 

som Torsås Kustmiljögrupp hämtat hem för att kunna fortsätta med åtgärder i 

vårt kustmiljöarbete”. 

För att underlätta kontakterna med potentiella företagare som vill ”sponsra” 

Kustmiljögruppens arbete föreslår sekreteraren att kontakter tas med Möre 

Resurscentrum, om att få komma till nästa företagsträff och presentera vår 

verksamhet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge sekreteraren i uppdrag att justera texten på sidan ett och två i den 

inbladning med förbindelse som framgår på föregående sida. 
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 Ordföranden skall kontakta Möre Resurscentrum för tid och plats för att 

få komma och presentera Kustmiljögruppens arbete och 

”Sponsorkampanj 2013-2015”. 

 Beställa 15 inramade ”grå” diplom hos Möre Bok & Kontor för en 

summa av 750 kronor inklusive moms. 

 Vid nästa sammanträde den 20 september 2012 skall ”listan” över 

företag som skall besökas för ”Sponsorkampanj 2013-2015” gås igenom 

på nytt med anledning av att nya ledamöter tillkommit i styrelsen. 

 

 

Vid dagens överläggning den 20 september 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Listan över företag som skall besökas för ”Sponsorkampanj 2013-2015” anges 

nedan och hänför sig till beslut tagna 2012-03-12, § 12004 respektive  

2012-04-16, § 12060 respektive 2012-05-23, § 12104. 

 

 Automatlego   Solveig 

 Barrdahls Måleri   Rune  

 Bergkvara Byggnadsvaror  Rune 

 Bergkvarabuss   Roland 

 EDE    Pia 

 Grävspecialisten   Rune 

 Handelsbanken i Torsås  Roland 

 Hemtema i Söderåkra   Solveig 

 ICA Nära i Söderåkra   Solveig 

 ICA Supermarket Torsås  Pia 

 Jokab i Bergkvara AB   Pia 

 KST KalmarSund Tryck  Roland 

 Konsum i Torsås   Solveig 

 KREAB    Roland 

 Liljas Bil i Bergkvara   Kåge 

 Lindbergs Bygg- och Färg AB  Solveig 

 Mats Jonasson, Målerås  Pia 

 Mörebyggen   Roland 

 Möre El    Roland 

 Möre Hotell   Rune 

 Olssons Kläder   Solveig 

 PST – Plåt- & Spiralteknik  Roland 

 Rörteknik VVS Installationer  Pia 

 SerMoIt    Solveig 

 Spinova    Roland 

 Spring System   Solveig 

 Swedbank Torsås   Solveig 

 Södra Timber Torsås    Pia 
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 TME Elektronik   Rune 

 Torkraft    Roland 

 Ådholmens golv   Solveig 

 Ådala Verkstad AB   Solveig 

 

Sekreteraren presenterar framtaget förslag till faktura som kan och skall 

användas i samband med sponsringsarbetet, men även i andra ekonomiska 

sammanhang, då Kustmiljögruppen vill ha ersättning för utförda tjänster. 

Sekreteraren har haft en dialog med kassören, vilken godkänt densamma, vad 

avser fakturans utformning. 

 

Ordföranden överlämnar ett exemplar av den nytryckta informationsfoldern, 

utgåva 2, hösten 2012 samt den inbladning ”Sponsorkampanj – hösten 2012” 

som skall vara styrelseledamöterna till hjälp i själva sponsorarbetet. 

 

Göran Wahlström erbjuder sig att tala med Solveig Johansson om hur 

sponsringsarbetet dem emellan kan fördelas, då Solveig numera inte finns med i 

styrelsen för Kustmiljögruppen. 

 

Roland Blomqvist framför tankar på att de potentiella sponsorerna bland 

kommunens företagare måste få mer kunskap om hur kustmiljöarbetet i Torsås 

kommun bedrivs samtidigt som de måste uppmuntras genom t.ex. en 

vattendragsvandring som Kustmiljögruppen initierar och bekostar. 

 

Göran Wahlström meddelar att företaget Myhrmans Golv och Kakel, som för 

övrigt arbetar tillsammans med Ådholmens golv i Djursvik, kommer att bli nya 

sponsorer för kustmiljöarbetet i Torsås kommun. 

 

Roland Blomqvist uppvisar det nya ”diplomet i ram” som tagits fram i 

samarbete med Möre Bok & Kontor, ett arbete och initiativ som ledamöterna i 

styrelsen sätter stort värde på. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Kustmiljögruppens nya sponsor ”Myhrmans Golv och Kakel” med ett 

inramat diplom för det sponsorbidrag som de lämnat för perioden  

2013-2015. 

 Roland Blomqvist skall ta kontakt med de lokala tidningarna i kommunen 

och informera dem om att Kustmiljögruppens sponsringskampanj för 

perioden 2012-2015 nu är i full gång. 

 Ge ordföranden i uppdrag att kontakta MRC för att om möjligt lyssna av 

möjligheten att vid en företagarträff informera om föreningens 

kustmiljöarbete. 
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 Godkänna av sekretariatet upprättat förslag på faktura, då Kustmiljögruppen 

vill ha ersättning för utförda tjänster. 

 Ge Göran Wahlström i uppdrag att kontakta Solveig Johansson om hur 

sponsringsarbetet dem emellan kan fördelas, då Solveig J lämnat styrelsen i 

samband med årsmötet 20012. 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att fundera lite närmare kring sitt eget 

förslag, då det gäller hur och på vilket sätt Kustmiljögruppen skall initiera 

och bekosta uppmuntringsaktiviteter för sina sponsorer. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 oktober 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Göran Wahlström påpekar att sponsorn ”Myhrmans Golv och Kakel” skall 

innehålla ett ”h” och ber sekreteraren att rätta i tidigare protokoll från den 20 

september 2012. 

 

Göran Wahlström informerar vidare om att Myhrmans Golv och Kakel ger ett 

bidrag på 1 000 kronor för perioden 2013-2015 och kvalificerar sig därmed för 

ett inramat diplom. 

 

Sekreteraren meddelar att det nu är viktigt att den inbladning som finns i vår 

Info-broschyr, utgåva 2 hösten 2012, fylls nogsamt i på baksidan med samtliga 

uppgifter. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för kassörens fakturering samt 

sekreterarens inläggning av kontaktuppgifter mm på hemsidan under 

linjalrubriken Stöd Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2012-09-20 beslutat om att Göran Wahlström 

skall kontakta Solveig Johansson och att de gemensamt skall komma överens 

om vilka företag de skall besöka för att erhålla sponsorbidrag. 

 

Roland Blomqvist redogör för hur Kustmiljögruppen skall initiera och bekosta 

uppmuntringsaktiviteter för våra nya sponsorer för perioden 2013-2015. Den 

centrala frågan enligt Roland B blir då, vad vill vi åstadkomma, när 

sponsorarbetet är klart? 

 

Tanken är att de nya sponsorerna måste känna sig uppskattade för sitt bidrag, 

men även få information om samt känna delaktighet i hur deras bidrag används 

”för en levande och vacker kustmiljö”. 

 

Uppmuntringsaktiviter bör ske under våren och kan t.ex. utgöras av en 

bäckvandring som både skall upplevas som rekreation, men även som en 

kunskapskälla för hur viktigt det är att vårda vår kustmiljö. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen för perioden 

201306 – 201405 med ”uppmuntringsaktiviter” för våra sponsorer. 

 Nogsamt utvärdera hur sponsringsarbetet går och att denna utvärdering skall 

ligga som grund för vilka uppmuntringsaktiviteter som kan bli aktuella. 

 Ge företaget Myhrmans Golv och Kakel i enlighet med tidigare beslut, ett 

kustmiljödiplom, efter det att inbetalning skett på Kustmiljögruppens 

bankgirokonto. Göran Wahlström ombesörjer att Kustmiljödiplomet delas ut, 

som TACK för sponsorbidraget. 

 Sponsorkampanjen går nu in i ett aktivt skede, då lista/förteckning föreligger 

för potentiella sponsorgivande företag, informationsbroschyr utgåva 2 - 

hösten 2012 med inbladning, inramade diplom för sponsorbidrag som uppgår 

till minst 1 000 kronor samt framtagen faktura för kassören att inkassera 

sponsorbidragen. 

 Ge företaget BergkvaraBuss ett inramat diplom, då de sponsrar fullt ut 

bussresan vid ”Höstträffen 2012” till ett värde av 1 900 kronor. 

 Ge ordföranden i uppdrag att kontakta MRC, enligt tidigare beslut, för att om 

möjligt lyssna av möjligheten att vid en företagarträff informera om 

föreningens kustmiljöarbete. 

 Ge kassören i uppdrag att kontakta potentiella sponsorer som denne känner 

väl inom sportfisket och som ligger utanför den sponsorlista av företag som 

finns förtecknade i denna beslutsparagraf. 

 

 

 

 

§ 19194 Planering inför ”Höstträffen 2012” med våra medlemsföreningar 

 

Sekretariatet påminner om att när den nya terminen för hösten börjar, så är det 

  inte särskilt lång tid till vår kommande höstträff i oktober. 

 

 Vår uppgift blir därför att tänka till redan nu på följande punkter. 

 

 Datum, tid och plats 

 Tema 

 Hur gör vi för att få en bättre uppslutning? 

 Vem, vilka ansvarar för vilka moment mm.? 

 Minnesanteckningar? 

Sekreteraren föreslår efter samråd med ordföranden att höstträffen går av stapeln 

lördagen den 20 oktober 2012. 
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Under överläggning den 30 augusti 2012 kommer följande tankar fram. 

 

Ordföranden föreslår att vi gör en resa/exkursion eller motsvarande till ett 

bestämt mål med kustmiljöfrågor som tema för att öka intresset bland 

medlemsföreningarna i enlighet med vad som framförs i § 12143 i detta 

protokoll. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 ”Höstträffen” skall gå av stapeln lördagen den 20 oktober 2012 mellan 

klockan 09.00-13.00. 

 Ordföranden skall kontakta Kalmarsundskommissionen och Torsås kommun 

för att inhämta lämpliga förslag på teman/utflyktsmål. 

 Styrelsesammanträdet den 20 september 2012 skall i huvudsak ägnas åt att 

dra upp riktlinjer och program för ”Höstträffen 2012”, så att inbjudan och 

program med hålltider kan gå ut i god tid till medlemsföreningarna. 

 

Under överläggning med styrelsen den 20 september 2012 framkommer följande 

tankar. 

 

Ordföranden har varit i kontakt med Pernilla Landin på Torsås kommun och där 

fått många trevliga uppslag på teman/utflyktsmål för ”Höstträffen 2012” med 

målet att skapa varierande program för våra Höst- och Vårträffar. Under senare 

tid har Torsås kommun i samband med och i samarbete med MOMENT-

projektet gjort betydande insatser för kustmiljön genom adekvata 

miljöförbättrande åtgärder uppströms vattendragen i kommunen. Några exempel 

är våtmark i Sloalycke, fisklekplats i Sandlycke och biotopvård i Bruatorpsån. I 

bästa fall kan det vara möjligt att få se ett intressant skådespel vid denna 

tidpunkt, då både bäck- och havsöring kan ses leka i Bruatorpsån. 

 

Roland Blomqvist anser att ordförandens tankar ligger rätt i tiden och temat bör 

därför vara för ”Höstträffen 2012” Rent Vatten. 

 

Höstträffen skall alltid och som sig bör innehålla lite lekamlig spis varvid Göran 

Wahlström föreslår att han kan kontakta Strandbyggets nya ägare Åsa för att få 

bröd och kakor sponsrade. 

 

Inbjudan och program skall som vanligt ombesörjas av sekretariatet i samråd 

med Pernilla Landin som själv kommer att deltaga och ha ansvaret för en del av 

programpunkterna. Programmets huvudpunkter skall vara ”med stövlarna på” 

genom besök på våtmarken i Sloalycke och biotopvård i Bruatorpsån samt de 

sedvanliga punkterna som Torsås kommuns syn på hur det står till med 

kustvattenmiljön och medlemsföreningarnas aktuella projekt och frågor. 



14 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Temat för ”Höstträffen 2012” skall vara Rent Vatten, enligt Roland 

Blomqvists förslag. 

 Sekretariatets skall i samråd med ordföranden och Pernilla Landin, Torsås 

kommun utforma program med hålltider. Sekretariatet skall särskilt beakta 

vad som sägs i sista stycket på föregående sida. Inbjudan skall skickas ut i 

vecka 38 och sista anmälningsdag för att delta skall vara måndagen den 15 

oktober 2012. Program med hålltider skall skickas ut i vecka 41. 

Ev. sponsring från lokala företag för att genomföra ”Höstträffen 2012” skall 

tydligt framgå av programmet. 

 Ordföranden skall kontakta BergkvaraBuss för att beställa transportmedel 

med chaufför samt om det är möjligt få detta busspaket sponsrat av 

BergkvaraBuss. 

 Göran Wahlström skall kontakta Strandbygget Bageri i Bergkvara och dess 

ägare Åsa med önskemål om att få förträringen med bröd och kakor 

sponsrad. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 oktober 2012 går ordföranden igenom vilka 

punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som effektuerats och 

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Sekreteraren har till dagens möte upprättat en checklista med 19 kontrollpunkter 

som gås igenom och bockas av samt där varje punkt har en ansvarig 

styrelseledamot. Listan bifogas protokollet. 

 

Styrelsen diskuterar även olika tänkbara orsaker till varför det vid 

anmälningstidens utgång endast har inkommit 12 anmälningar förutom de 

personer som finns knutna till styrelsen och som uppgår till 7 personer. 

Sekretariatet har skickat ut en inbjudan 2012-09-22 samt en påminnelse  

2012-10-14 med uppmaningen ”Kustmiljögruppen saknar Din anmälan till 

Höstträffen 2012”. Anmälningslistan bifogas protokollet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Med tillförsikt se fram emot ”Höstträffen 2012”. 

 En utvärdering skall ske genom att deltagarna muntligen tillfrågas, om hur 

de har upplevt dagen vid den gemensamma återsamlingen i Båtklubbens 

klubbstuga i Bergkvara hamn. 

 Sekreteraren inhämtar medlemsföreningarnas önskemål om program till 

”Vårträffen 2013”. 

 Med glädje kunna konstatera att Kärrabo Kustvårdsförening har tre anmälda 

personer till ”Höstträffen 2012”. 
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 Godkänna ansvarsområdena på checklistan samt vilka personer som 

ansvarar för respektive område enligt bilagd lista. 

 

 

 

 

§ 19195 Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp 

 

 Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp består utav en handfull personer med ett 

  särskilt stort intresse för miljöfrågor i allmänhet och kustmiljöfrågor i synnerhet. 

  

 I dagens alltmer komplicerade samhälle räcker det inte enbart att ha ett intresse 

                 eller kompetens för något, utan det krävs även inom styrelsen en förmåga att 

  kommunicera detta intresse till alla nivåer i samhället, lokalt, regionalt och 

  nationellt. 

 

Roland Blomqvist har genom sina olika genomtänkta förslag satt fingret på en 

  viktig punkt för styrelsens arbete som bl.a. tar sig uttryck i den verksamhetsplan  

 som det tagits beslut om i detta protokoll § 12172 samt den reviderade 

  informationsbroschyr som det tagits beslutat om i § 12157. 

 

Utöver detta föreslår Roland Blomqvist att det krävs aktiva marknadsförings- 

  insatser för att profilera Kustmiljögruppen och dess insatser för kustmiljön. 

 

Roland föreslår att det tas fram en enkel DVD i samarbete med Maxe Axelssons 

nya idéer och företag ”Vision 4-you” som presenterar på ett säljande vis 

  Kustmiljögruppens historia, nuläge och framtid. 

 

Vidare föreslår Roland B att det tas fram en oval klisterdekal med 

  Kustmiljögruppens namn och med lämplig appell för att applicera som trycksak. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Bordlägga ärendet till sammanträdet den 15 oktober 2012 för att närmare 

  diskutera igenom hur det praktiskt skall genomföras. 

 

 

Under överläggningen den 15 oktober 2012 framkommer följande. 

 

Ordförande lämnar över ordet till Roland Blomqvist som redogör för sina tankar 

hur vi på bästa skall kommunicera det professionella arbete, stort som smått, 
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som styrelsen för Kustmiljögruppen utför för kustmiljöfrågorna i Torsås 

kommun. 

 

Att kommunicera vårt budskap om kustmiljöfrågornas stora betydelse på bred 

front för ett livgivande kustvatten i Kalmarsund bland boende, företag och 

myndigheter innebär en kaskad av åtgärder som framgår av styrelsens protokoll 

från den 20 september 2012. 

 

Roland B föreslår som en första åtgärd att en klisterdekal vars form, text och 

budskap tas fram i samarbete med Möre Bok och Kontor. Framtagning av 

original kostar 250 kronor inklusive moms och styckpriset beräknas till ca 1 

krona. Kustmiljögruppens logga idag utgörs av en fisk med en ”frälsarkrans”, 

som med lite innovativt tänkande kan utgöra mall för dekalen. Texten skall 

förutom Kustmiljögruppens namn innehålla någon av de miljöapeller som finns 

på hemsidan. 

 

Roland B föreslår som en andra åtgärd att sekretariatet levererar vid upprepade 

tillfällen under verksamhetsåret en bild kring vilken det skrivs en intressant text, 

som sedan ges till de lokala tidningarna som finns i Torsås - Barometern-OT, 

Östran, Kalmar Läns Tidning och Torsås Posten. 

 

Roland B föreslår som en tredje åtgärd att det tas fram en DVD i samarbete 

med Maxe Axelssons elever på Vision 4-you som utformas på ett sådant sätt att 

den talar om Kustmiljögruppens historia, nuläge och framtid och därmed visa 

den resa som Kustmiljögruppen gjort under ultimo 1990-tal tills dags datum.  

 

 Dvd:n skall vara av sådan hög kvalité att den kan visas på mässor eller 

  motsvarande både lokalt, regionalt och nationellt. 

 

Även om produktionen av Dvd:n görs i utbildningssyfte av de elever som går på 

Maxe A utbildning, så kommer det att debiteras Kustmiljögruppen en skälig 

kostnad för utfört arbete. 

 

Eleverna på Vision 4-you har enligt uppgift av Roland B producerat liknande 

DVD:s för företag både inom och utom Torsås kommun. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt Roland Blomqvist och Karl-Gustaf Eklund att ta fram ett förslag 

till klisterdekal enligt de direktiv som framgår av föregående sida med texten 

en första åtgärd. 

 Så fort framtaget förslag om klisterdekal föreligger skall detta presenteras 

för styrelsen. 
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 Uppdra åt Roland Blomqvist och Karl-Gustaf Eklund att ta fram förslag till 

mikronyheter för massmedia enligt de direktiv som framgår av föregående 

sida med texten en andra åtgärd. Den första mikronyheten skall avse 

”Höstträffen 2012”. 

 

 

 

§ 12196 Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen översänder förslag till ny 

                      Va-översikt som arbetsmaterial 

 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig tillika sekreterare i Vattenrådet, 

översänder till ledamöterna i Vattenrådet och till Kustmiljögruppens sekretariat 

förslag till ny Va-översikt som arbetsmaterial.  

 

Torsås Kustmiljögrupp har vid sitt styrelsesammanträde den 30 augusti 2012,  

§ 12150 beslutat att tacka ja till den inbjudan som inkommit till sekretariatet 

från Pernilla Landin 2012-07-04, om att ingå i den referensgrupp som skall 

arbeta med Va-översikten. 

 

Av översänt förslag till Va-plan framgår att förslaget är arbetsmaterial och som 

en konsekvens av detta så finns inte Va-översikten med som bilaga i diariet 

2012-10-08. 

 

Pernilla Landin uppmanar Vattenrådets ledamöter att  

 

… läsa igenom materialet, 

 

 

Samt att ta ställning till om 

 

… det är skrivit så ni förstår? 

… saknas något? 

… finns det ord som behöver förklaras? 

… övriga kommentarer eller åsikter? 

 

Åsikter och kommentarer kan ni antingen maila, ringa eller förmedla till mig i 

samband med Vattenrådets möte den 16 oktober 2012. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Nogsamt följa arbetet med den nya Va-översikten genom att ordföranden 

återkommer med en lägesrapport till styrelsen, när så anses erforderligt. 
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§ 12197 Begäran om bidrag från Södra Kärr Samfällighetsförening för bortforsling av 

vass 

  

 Berit Holmgren, ordförande i styrelsen för Södra Kärr Samfällighetsförening 

inkommer 2012-10-15 med en förfrågan om ekonomiskt bidrag på 2 500 kronor 

exklusive moms från Torsås Kustmiljögrupp för bortforsling av slagen vass. 

 

 Berit H skriver. ”Vi har problem med kostnader för bortforsling av vass. Är det 

något vi kan söka bidrag för hos Kustvårdsgruppen. Det ingår ju inte i vår 

förrättning att handha vass. Skulle vara bra om man kunde utvidga detta på 

något sätt så att miljötänket kommer med. När det blir mycket måste vi ta hjälp 

om vi inte kan mobilisera många i byn att bära”. 

 

 Under överläggningen konstaterar ordföranden omgående att det föreligger 

delikatessjäv i denna beslutsparagraf, då ledamöterna Roland Blomqvist och 

Karl-Gustaf Eklund är fastighetsägare och andelsägare i Södra Kärr 

Samfällighetsförening. Göran Wahlström går in som tjänstgörande ersättare för 

Roland Blomqvist och Pia Prestel går in som tjänstgörande sekreterare för  

Karl-Gustaf Eklund. 

 

 Berit H har till sekretariatet 2012-07-16 skickat ett mail med anledning av 

föreningsstämman med Samfällighetens andelsägare där det framgår att ”vi 

beslöt om vassklippning på stämman. Ordnas det med tidsbokning för detta? 

Vill att det blir 6-10 augusti. Så snart du vet datum sätter vi upp anslag så att så 

många som möjligt kan vara med”. 

  

 Sekretariatet har till samtliga kontaktpersoner för medlemsföreningarna skickat 

ut information… 

 

 2012-08-02 som avser turordningslista för klippning av vass 2012, vilken 

upprättats av Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén på delegation av 

Torsås kommun. 

 2012-08-05 som avser Länsstyrelsens synpunkter om samråd angående 

klippning av vass daterat 2011-10-11och som finns i Kustmiljögruppens 

diarium med samma datum för perioden 2011-2015. 

 2011-10-11 som avser Länsstyrelsens synpunkter om samråd angående 

klippning av vass. 

 

Länsstyrelsen har i sitt samråd nogsamt angivit vilka regler som gäller för 

klippning av vass samt vad som måste följas och iakttas om vass slås, en 

information som delgivits medlemsföreningarnas kontaktpersoner, enligt vad 

som anges i andra och tredje punktmarkeringarna ovan. 

 

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp anser därför att när 

Samfällighetsföreningens föreningsstämma tog beslut om vassklippning för 

2012, så var förutsättningarna för klippning av vass väl kända.  
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Styrelsen beslutar att med hänsyn till vad som sagts ovan 

 

 Avslå begärd framställan om ekonomiskt bidrag för bortforsling av vass. 

 Omgående justera denna beslutsparagraf.  

 

Det är dock vår förhoppning att Samfällighetsföreningen hittar andra 

möjligheter till finansiering för bortforsling av vass. 

 

 

  

Informationsärenden §§ 12198 – 12202 

 

 

 

§ 12198 Nyhetsbrev för oktober månad 2012 

 

Sekreteraren kommer senast onsdagen den 10 oktober 2012 skicka ut förslag till 

Nyhetsbrev för oktober månad 2012 till ledamöterna i styrelsen, efter det att 

sekretariatet fått ordförandens reaktioner på upprättat förslag. 

 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna Nyhetsbrevet för oktober månad 2012 samt att be sekretariatet att 

lägga ut det på hemsidan. 

 

§ 12199 Inventering av lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län 

 Joakim Holm vid miljökontoret i Mönsterås kommun har genomfört en mycket 

     intressant vetenskaplig rapport daterad den 19 september 2012 med rubricerad 

  överskrift. 

 Rapporten omfattar 27 sidor fördelat på sju avsnitt. 

1. Sammanfattning 

2. Introduktion Avsnitt 2.1 berör Grisbäcken på sidan 06 

3. Material och metoder Avsnitt 3.6 berör Grisbäcken på sidan 09 

4. Resultat  Avsnitt 4.6 berör Grisbäcken på sidan 17 

5. Diskussion Avsnitt 5.7 berör Grisbäcken på sidan 23 

6. Erkännande  

7. Referenser 

 

 

 

 



20 

 

Styrelsen beslutar att 

Rapporten skall omnämnas i Nyhetsbrevet för oktober månad samt finnas 

tillgänglig på hemsidan under rubriken miljöskrivelser på länklistan. 

 

 

§ 12200 Uppdatering av kontaktpersoner för Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

 Inkommer mail 2012-09-24 från Jan-Ingmar Rosenblad Ragnabo Miljö- och 

                    Samfällighetförening med anledning av Nyhetsbrev september 2012 med 

                    uppgift om, att Östen Barrdahl skall läggas till som kontaktperson för 

                    föreningen. 

 

 Styrelsen beslutar att 

Uppdra till sekretariatet att på hemsidan under linjalrubriken Om oss/Våra 

Kustmiljöföreningar med karta över kustremsan komplettera listan av 

kontaktpersoner för Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening. 

 

 

§ 12201 Vattenrådsmöte den 16 oktober 2012 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet sänder mail 2012-09-24 med inbjudan 

till Vattenrådsmöte med följande information och budskap. 

 Hej Allesamman! 

Här kommer en inbjudan till vattenrådsmöte den 16 oktober. Under 

våren/sommaren skickades en fråga ut till vattenrådets styrelse angående om 

Vattenrådet skulle vilja vara med i kommunens VA-arbete. En majoritet av 

styrelsen svarade att detta var ett bra förslag. Den 8 okt kommer jag därför sända 

ut ett arbetsmaterial för VA-översikten till er. Läs gärna igenom och återkom 

med era åsikter. Vid möte den 16 oktober kommer Nina Johansson, VA-ingenjör 

i Torsås kommun att berätta om pågående VA- arbetet. Vid detta tillfälle 

kommer vi att samla in era åsikter om planen. 

 

Styrelsen beslutar att 

Lägga ärendet till handlingarna, eftersom samtliga ledamöter i Vattenrådet som 

representerar för Kustmiljögruppen erhållit mailet från Vattenrådets sekreterare. 
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§ 12202 Välkommen på lekvandring den 31 oktober 2012 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig och sekreterare i Vattenrådet skriver i 

inbjudan till Vattenrådets medlemmar om lekvandring ut med ett av de områden 

vi har genomfört biotopvård på nu under sommaren, onsdagen den 31 oktober, 

mellan klockan 18.00 – ca 19.00. 

Av inbjudan framkommer vidare att under sommaren har Vattenrådets 

fiskarbetsgrupp bjudit in till att delta i biotopvård som skulle gynna öringen. Ett 

stort antal personer har varit med i dessa aktiviteter. Nu är det dags att se om 

åtgärderna har gjort någon skillnad! 

Välkommen på en kortare vandring för att titta på öringens lek.  

Vi träffas vid pumpstation som ligger till vänster om vägen ett par hundra meter 

efter att man svängt av från Söderåkra mot Djursvik innan man kör under E:22. 

 

Styrelsen beslutar att 

Ge sekretariatet i uppdrag att skicka ut denna inbjudan på lekvandring till 

Kustmiljögruppens kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom politik, 

förvaltning, myndigheter och företag som återfinns på Kustmiljögruppens 

externa mailinglista. 

 

 

Delgivningsärenden 12203 – 12209 

 

 

§ 12203  Sekretariatets centrala utskick 2012-09-22 till medlemsföreningarnas 

                      kontaktpersoner respektive de exekutiva personerna inom politik, 

                      offentlig förvaltning, myndigheter och företag avseende inbjudan till 

                      ”Höstträff 2012” med temat ”Rent Vatten”. 

§ 12204  Inkommer svarsmail med anledning av sekretariatets centrala utskick  

                     2012-09-22 från 

Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening, 2012-09-24. 

      Britt-Marie Östman, Bergkvara Samhällsförening, 2012-10-08. 

      Einar Pontén, Gunnarstorps Miljöförening, 2012-10-11. 

      Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen, 2012-10-11. 

      Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening, 2012-10-14. 

      Egon Bergman, Järnsida Stugförening, 2012-10-14. 

      Anna Carnelius, Projektsamordnare LOVA, 

      Kalmarsundskommissionen, 2012-10-15. 
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      Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening, 2012-10-15. 

      Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening, 2012-10-15.           

§ 12205  Sekretariatets svarsmail 2012-09-26 till Ove Lindh, Bergkvara 

                 Samhällsförening med anledning av tagna foton vid 

                 slamsugningsdemonstration på Sjöslätten i Bergkvara 2012-09-20. 

§ 12206  Inkommer information om KALLELSE till kompetensutvecklingsdag 

                  från Torsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen på Möre hotell, 

                  torsdagen den 25 oktober 2012. Välkommen till en dag i klimatets 

                  tecken där vi blandar föreläsningar och workshops med god 

                  årstidsbaserad mat och fika. Dagen har focus på klimatförändringar i 

                  vårt samhälle och VA-planering i Torsås kommun. Du har möjlighet 

                  att påverka viljeinriktningen för kommunens fortsatta VA-arbete. 

                  Sista anmälningsdag för att delta i kompetensutvecklingsdagen är 

                  onsdagen den 17 oktober 2012. 

§ 12207  Sekretariatet översänder 2012-10-14 minnesanteckningar till 

                      handläggare Henrik K Karlsson vid Länsstyrelsens miljöenhet i 

                      Kalmar avseende demonstration av slamsugningspump till Truxorn 

                      2012-09-19 på Sjöslätten i Bergkvara enligt beslut i protokoll med 

                      § 12182. 

 

§ 12208  Centralt utskick 2012-10-11 från Kustmiljögruppens sekretariat vad 

                      avser Nyhetsbrev för oktober, inbjudan och program med hålltider för 

                      ”Höstträffen 2012” samt rapport avseende inventering av 

                      lekvandrande mört i sex vattendrag i Kalmar län. 

 

§ 12209  Centralt utskick 2012-10-14 från Kustmiljögruppens sekretariat med 

                      rubriken, ”Kustmiljögruppen saknar Din anmälan till Höstträffen 

                     2012. 

 

§ 12210  Nästa styrelsemöte 

 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker tisdagen den 20 november 

2012 hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

 

§ 12211  Mötet avslutas 

  

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring. 
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Vid pennan    Justeras 

     

Karl-Gustaf Eklund    

Sekreterare                                                       Rune  

 

 

 

 

Bilagor att fogas till protokollet 

 

 Deltagarlista ”Höstträffen 2012” 

 Checklista ”Höstträffen 2012” 

 

 

 

Anmälda deltagare vid Kustmiljögruppens ”Höstträff 2012” 

 Assar Johansson   Från styrelsen:  

 Einar Pontén   Rune Fransén 

 Britt-Marie Östman  Kennert Täck 

 Pernilla Landin   Pia Prestel 

 Hans Brohlin   Göran Wahlström 

 Håkan Algotsson   Karl-Gustaf Eklund 

 Egon Bergman   Solbrith Hellman 

 Ove Lindh   Jan Hellman 

 Rune Alexandersson 

 Per Aspernäs 

 Gunnar Larsson 

 Tomas Svensson 
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Checklista för genomförande av ”Höstträffen 2012” 

☺           Inbjudan till medlemsföreningarnas  Kåge 2012-09-22 

kontaktpersoner   Kåge 2012-10-14  

Inbjudan till speciella externa deltagare samt Kåge 2012-09-22 

till de exekutiva personer inom politik,  

förvaltning, företag och myndigheter som  

finns på sekretariatets externa mailinglista 

Inhämtning av medlemsföreningarnas  

önskemål om program till ”Vårträffen 2013” Kåge 

   Program med hålltider   Kåge 

 Tema   ”Rent vatten” 

 Datum, tid och plats 2012-10-20, kl. 0900-13.00, Båtklubben 

 Iordningställande av lokal          lördag morgon 08.00 - alla 

Sponsorer  BergkvaraBuss och Strandbygget Bageri 

 Föreläsare  Pernilla Landin et al, Håkan Algotsson 

 Gåva till föreläsare  Rune Fransén 

Förtäring – vad – vem ansvarar     Göran W, bröd Standbygget, 

– vem hämtar – vem köper in Pia allt övrigt (ost, smör mm) 

 Transportmedel  Rune Fransén 

Besök, exkursioner, workshops Våtmark Sloalycke  

Biotopvård Bruatorpsån 

 Tilltugg vid utflykter, exkursioner         Äpple/päron Pia 

 Minnesanteckningar  Kåge 

 Förteckning över deltagare Kåge 

 Kontakt med massmedia (inför och) efter träffen Kåge 

 Fotodokumentation  Ove Lindh 
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 Utvärdering  Kåge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


