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Tid:  Tisdagen den 21 mars 2013 
 

Plats:  Hos Pia Prestel i dennas fritidsbostad i Ragnabo.  
  
Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck 

Roland Blomqvist 

Pia Prestel 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 Göran Wahlström, icke tjänstgörande ersättare 

                                

 

 

 

 

   

§ 13081 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna.  

 

Dagordningen fastställs med tillägg och justeringar enligt nedan för… 

 

 § 13094 Nominering av valberedning till årsmötet/föreningsstämman 2013 

 

Föregående styrelseprotokoll från den 26 februari 2013 godkänns/justeras, varefter det 

läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 

 

 

Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 13082 - 13094  

 

§ 13082 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 13083 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

§ 13084 Huvudsponsor till Kustmiljögruppen för perioden 2013-2015. 

§ 13085 Marknadsföringsinsatser för att profilera Torsås Kustmiljögrupp. 

§ 13086 Användningsområde för sedimentpump. 

§ 13087 Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa? 

§ 13088 Genomgång av verksamhetsplan 201206 – 201305. 

§ 13089 Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och 

              förändring av, för en ny tidsperiod. 
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§ 13090 Inventering av alla de diken som finns längs kuststräckan  

                                           i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. 

§ 13091 Bergkvaradagen den 9 maj 2013 – Kristihimmelsfärds dag. 

§ 13092 Vårträff och årsmöte/föreningsstämma med medlemsföreningarna. 

§ 13093 Aktivitetsdag för våra sponsorer. 

§ 13094 Nominering av valberedning till årsmötet/föreningsstämman 2013. 

 

 

 

  

Fastställd dagordning – informationsärenden §§ 13095 – 13111 

 

§ 13095 Nyhetsbrev för mars månad 2013. 

§ 13096 Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg. 

§ 13097 2013-03-02 Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara 

                 Samhällsförening med inbjudan (PDF) till deltagande i 

                 Bergkvaradagen den 9 maj 2013. 

§ 13098 2013-03-03 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från 

Susanna Minnhagen, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun 

med inbjudan (PDF) till Havs- och vattenforum 2013,16–17 

april 2013 i Göteborg samt protokoll (PDF) från styrgruppsmöte  

8 februari 2013 i Torsås. 

§ 13099 2013-03-03 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från 

Susanna Minnhagen, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun 

med uppmaningen att hänga med på Kalmarsundskommis- 

sionens Göteborgsturné 16-17 april 2013 jämte information 

infotorg/utställning (PDF) och "djupdykning/workshops". (PDF) 

§ 13100 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13042 

                                     (PDF) användningsområde för sedimentpump till Assar 

                                  Johansson, förare av Truxorn. (PDF) 

§ 13101 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13045 

                  (PDF) till Mia 3 & 1 Textil i Kalmar som avser offert på 

                 Pikétröjor. 

§ 13102 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13047 

                      avseende nominering (PDF) och motivering (PDF) till Kalmar 

                                     kommuns internationella miljöpris för 2013 till Susanna 

                                     Minnhagen, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun. 

§ 13103 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13047 

                                      avseende nominering (PDF) och motivering (PDF) till Kalmar 

                                      kommuns internationella miljöpris för 2013 till Mats Elgqvist, 

                                      Birgitta Hedvall och Håkan Larsson.              

§ 13104 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13050 

om deltagande i konferens (PDF) Vattenturnén 2013, Havs-och 

vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg för  

Rune Fransén, Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen-9-maj-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen_2013-till-f%C3%B6reningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kalmarsundskommissionens-verksamhet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan_Havsochvattenforum-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Protokoll_KSK_styrgrupp_130208-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vidarebefordrat-mail-fr%C3%A5n-Rune-H%C3%A4ng-med-p%C3%A5-Kalmarsundskommissionens-G%C3%B6tebrorgsturne.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenturn%C3%A9n-2013-i-G%C3%B6teborg-Infotorg-utst%C3%A4llning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenturnen-2013-i-G%C3%B6teborg-Djupdykning-workshop.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C2%A7-13042-Anv%C3%A4ndningsomr%C3%A5de-f%C3%B6r-sedimentpump.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13045.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13045.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expedition-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13047-milj%C3%B6pris.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C2%A7-13047-Kalmar-kommuns-internationella-milj%C3%B6pris-f%C3%B6r-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13047.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C2%A7-13047-Kalmar-kommuns-internationella-milj%C3%B6pris-f%C3%B6r-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Anm%C3%A4lan-om-deltagande-i-Vattenturnen-i-G%C3%B6teborg-2013.pdf
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Anmälan har gjorts av sekretariatet via internet på HaV:s 

hemsida.                 . 

§ 13105 2013-03-05 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun med information om 

intressanta aktiviteter (PDF) som händer under mars månad 

2013. 

§ 13106 2013-03-05 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26,  

§ 13046 (PDF) som berör Kustvårdsplan 2009-2012 (PDF) till 

Pernilla Landin, vattenprojekt- ansvarig i Torsås kommun. 

§ 13107 2013-03-08 Centralt utskick av...                     

                      # Nyhetsbrev för mars månad 2013 (PDF) via mail (PDF) till 

                      medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva 

                          personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik 

                                 som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista.                     

§13108 2013-03-09 Sekretariatet meddelar via mail (PDF) samtliga 

   ledamöter i styrelsen för Kustmiljögruppen om deltagande i 

   Bergkvara-dagen den 9 maj 2013.               

§ 13109 2013-03-09 Sekretariatet översänder via mail (PDF) till 

  ordföranden Rune Fransén uppgifter på lokala aktörer som 

              säljer akrylatbensin till slutlig konsument, volym i dunk 

  och telefonnummer. 

§ 13110 2013-03-09 Sekretariatet tillsänder via mail 

                     anmälan om deltagande i Bergkvaradagen (PDF) den 9 maj 

  2013 till Lena Gyllerfelt, Bergkvara Samhällsförening.                 

§ 13111 2013-03-10 Inkommer bekräftelse på anmälan (PDF) till 

              Bergkvaradagen den 9 maj 2013 från Lena Gyllerfelt, 

  Bergkvara Samhällsförening. 

                  

                     

 

Fastställd dagordning – delgivningsärenden §§ 13112 – 13118 

 

§ 13112 2013-02-22 Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Söderberg, 

Länsstyrelsen i Kalmar län avseende bekräftelse på 

sekretariatets prenumeration av nyhetsbladet Vattenblänk för 

2013. Vattenblänk 2012-01 (PDF) bifogas mailet. 

§ 13113 2013-03-04 Anmälan om deltagande (PDF) i VB:s (Vision 

Bergkvara) sammanträde torsdagen den 7 mars 2013 i 

Båtklubbens lokaler i Bergkvara jämte svar från Frida 

Portin. Kallelse och dagordning (PDF) har översänts 

via mail från Rune Fransén. 

§ 13114 2013-03-05 Inkommer mailsvar (PDF) från Stellan Hamrin med 

   anledning av sekretariatets expediering av styrelsebeslut  

                                2013-02-26, § 13043. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Fler-aktiviteter-%C3%A4r-nu-p%C3%A5-G1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Aktiviteter-Vattenr%C3%A5det-mars-april-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13046-Kustv%C3%A5rdsplanen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13046-Kustv%C3%A5rdsplanen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C2%A7-13046-Kustv%C3%A5rdsplan-2009-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-f%C3%B6r-mars-m%C3%A5nad-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kustmilj%C3%B6gruppen-deltar-i-Bergkvaradagen-den-9-maj-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Lokala-akt%C3%B6rer-som-s%C3%A4ljer-akrylatbensin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen-den-9-maj-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bekr%C3%A4ftelse-p%C3%A5-anm%C3%A4lan-2013-05-09.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenbl%C3%A4nk-2012-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenbl%C3%A4nk-2012-011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Anm%C3%A4lan-om-deltagande-i-sammantr%C3%A4de-den-7-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-och-dagordning-till-sammantr%C3%A4de-den-7-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Stellans-svar-med-anledning-av-expediering-av-%C2%A7-13043-2013-02-26.pdf
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§ 13115 2013-03-05 Inkommer mailsvar (PDF) från Madeleine Holm 

Eco-Logic marin miljökonsult med anledning av sekretariatets 

expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13048. 

§ 13116 2013-03-09 Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision 

Bergkvara avseende minnesanteckningar (PDF) från 

sammanträde den 7 mars 2013. 

§ 13117  2013-03-12 Inkommer mailsvar från Mia 3&1, Textil i Kalmar 

med anledning av sekretariatets expediering av styrelsebeslut 

2013-02-26, § 13045. 

§ 13118 2013-03-10 Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall med 

anledning av att styrelsen nominerat Mats Elgqvist, Birgitta 

Hedvall och Håkan Larsson till Kalmar kommuns internationella 

miljöpris för 2013, enligt protokoll  

2013-02-26, § 13047. 

 

 

 

Beslutsärenden §§ 13082 – 13094  

 

 

§ 13082 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 

              Styrelsen har tidigare behandlat detta ärende under verksamhetsåret 2012 och 

           tagit beslut som finns i protokoll från den 12 mars 2012, § 12003 resp. 

               den 16 april 2012, § 12059 resp. den 23 maj 2012, § 12103 resp. 

                  den 30 augusti 2012, § 12139 resp. den 15 oktober 2012, § 12192. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 20 november 2012, § 12213 tog styrelsen 

  följande beslut att… 

 

 Reaktivera besluten från styrelsesammanträdet den 15 oktober 2012, vilket 

innebär… 

 Ge kassören Kennert Täck i uppdrag att se över räntevillkoren för 

fasträntekonton i olika banker och kreditinstitut (mer än Handelsbanken och 

Swedbank) till nästa sammanträde den 15 januari 2013. 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 15 januari 2013 skall beslut tas om att avveckla 

föreningens konto hos Riksgälden. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13048.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Minnesanteckningar-fr%C3%A5n-sammantr%C3%A4de-den-7-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-03-07-Vision-Bergkvara-minnesanteckningar-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Mailsvar-avseende-expediering-av-styrelsebeslut-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C3%96verraskad-2.pdf
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 Vid sammanträdet den 15 januari skall beslut tas om, vilken bank eller vilket 

kreditinstitut som Kustmiljögruppen skall vända sig till för att placera sina 

ekonomiska medel mera långsiktigt. 

 Ge kassören i uppdrag att ta fram en budget för 2013 fördelat på 

konton/kostnadsställen. Sekreteraren skall medverka i detta arbete och lämna 

underlag till kassören för administrativa kostnader. 

 Ge presidiet i uppdrag att ta fram en policy för kostnadsersättningar för 

styrelsens ledamöter mot bakgrund av att sekreteraren betalat föreningens 

kostnader för diverse kontorsmaterial under ett och ett halvt år. 

 Ge presidiet i uppdrag att ta fram en policy för resekostnadsersättningar med 

egen bil utanför kommungränsen. 

 

 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Kassören rapporterar att det på Kustmiljögruppens företagskonto per den 15 

januari 2013 finns 19 780 kronor. 

 

Kassören har sedan föregående sammanträde varit i kontakt med Solveig 

Johansson, föreningens kassör fram till årsmötet den 16 juni 2012 och fått 

besked om tillvägagångssättet för hur likvida medel överförs från Riksgälden till 

Kustmiljögruppens företagskonto. 

 

Kassören redogör för kontakter med både Swedbank och Länsförsäkringar Bank 

vad avser deras inlåningsränta för 3 månader. Av redogörelsen framgår att 

inlåningsräntan för tre-månader hos  

Swedbank är 1.9%  

Länsförsäkringar bank 2.10%. 

Resursbank har inte återkommit till kassören, trots löfte härom. 

Forex Bank arbetar inte med företagskonton enligt uppgift per telefon. 

 

Styrelsen är rörande överens om att sätta punkt för samarbetet med Riksgälden, 

då det gäller föreningens mer långsiktiga likvida kapitalförvaltning. 

Sekreteraren upplyser ledamöterna om, att Swedbank i Torsås tidigare sponsrat 

Kustmiljögruppen och att detta sponsorbelopp vid detta tillfälle uppgick till 

5 000 kronor. 

 

Styrelsens viljeinriktning, då det gäller den långsiktiga kapitalförvaltningen är 

att till sig knyta en lokal bank, som dessutom har möjlighet att ”sponsra” 
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Kustmiljögruppens ”ideella” verksamhet för kustmiljöarbetet. Inlåningsräntans 

räntepunkter måste därför utifrån denna viljeinriktning ses som en utav flera 

konkurrensparametrar. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt kassören att kontakta såväl Swedbank som Länsförsäkringar Bank 

och förhandla om ett ”paket” för den långsiktiga likvida kapitalförvaltningen 

som både beaktar inlåningsräntans räntepunkter såväl som bankens vilja 

uttryckt i kronor, att sponsra Kustmiljögruppens ideella arbete. 

 Kassören skall vid sammanträdet den 26 februari 2013 lämna besked till 

styrelsen hur kontakterna med Swedbank och Länsförsäkringar avlöpt. 

 Den bank som sammantaget lämnar de bästa villkoren för den långsiktiga 

kapitalförvaltningen kommer att få uppdraget. 

 Styrelsen kan därefter ta beslut om, att avveckla föreningens konto hos 

Riksgälden. 

 Kassören skall vara sponsorkontakt mellan Kustmiljögruppen och den bank 

som lämnar sammantaget bäst villkor för den långsiktiga 

kapitalförvaltningen. 

 Solveig Johansson, Kustmiljögruppens tidigare kassör, skall via mail av 

sekretariatet erhålla denna beslutsparagraf. 

 

 

Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.  

 

Sekretariatet meddelar, att beslutsparagraf 13002 översänts via mail till Solveig 

Johansson per den 4 februari 2013. 

 

Kassören, Kennert Täck, delger styrelsen informationen, att han för ca tre 

veckor sedan haft kontakt med Ann-Marie Eklöv, banktjänsteman vid Swedbank 

i Torsås och då diskuterat ett ”paket av åtgärder” för den långsiktiga likvida 

kapitalförvaltningen som både beaktar inlåningsräntans räntepunkter såväl som 

bankens vilja uttryckt i kronor, att sponsra Kustmiljögruppens ideella arbete. 

Trots löfte har Ann-Marie Eklöv inte återkommit till kassören före dagens 

styrelsesammanträde. 
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Kassören har även försökt att etablera en kontakt med Länsförsäkringar Bank 

och Ölands Försäkringsbolag, utan att lyckas till följd av affischerad sjukdom 

hos personalen. 

 

Lars Jönsson, kontorschef vid bankkontoren i Torsås och Emmaboda, har ett 

inplanerat möte med Rune Fransén torsdagen den 28 februari 2013. Rune F 

erbjuder sig vid detta möte med Lars Jönsson, att med honom ta upp 

Kustmiljögruppens långsiktiga likvida kapitalförvaltning liksom bankens vilja 

uttryckt i kronor, att sponsra Kustmiljögruppens ideella arbete. 

 

Vidare har kassören haft telefonkontakt med Birgitta Hedvall och vid samtal 

framgår, att Birgitta fortfarande är befullmäktigad att företräda 

Kustmiljögruppens intressen gentemot Riksgälden. Ledamöterna i styrelsen är 

av den uppfattningen att detta förhållande även kan gälla fortsättningsvis och 

intill Kustmiljögruppen för över sina räntebärande omsättningstillgångar från 

Riksgälden till annan bank eller finansiellt institut. 

 

Kassören rapporterar att det på Kustmiljögruppens företagskonto per den 26 

februari 2013 finns 17 400 kronor. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Kassören skall om möjligt etablera en kontakt före nästa 

styrelsesammanträde den 21 mars 2013 med Länsförsäkringar Bank och 

Ölands Försäkringsbolag, då det gäller Kustmiljögruppens långsiktiga 

likvida kapitalförvaltning liksom bankens vilja uttryckt i kronor, att sponsra 

Kustmiljögruppens ideella arbete. 

 Birgitta Hedvall även framgent skall vara befullmäktigat ombud för och 

företräda Kustmiljögruppens intressen gentemot Riksgälden intill styrelsen 

fattar annat beslut. 

 Rune Fransén vid sitt sammanträde med Lars Jönsson, Swedbank i vecka 09 

skall med honom ta upp Kustmiljögruppens långsiktiga likvida 

kapitalförvaltning liksom bankens vilja uttryckt i kronor, att sponsra 

Kustmiljögruppens ideella arbete. 

 Kassören i Kustmiljögruppens årsredovisning för verksamhetsåret 2012 skall 

reservera 6 000 kronor, som avser inställelsekostnad för PKN-konsult, 

Nybro för omhändertagande av vass. 

 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 
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Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.  

 

Kassören Kennert Täck har sedan föregående sammanträde varit i kontakt med 

dels Länsförsäkringar Bank i Torsås och dels Ölands Försäkringsbolag, då det 

gäller såväl den långsiktiga likvida kapitalförvaltningen som bankernas vilja och 

förmåga att sponsra Kustmiljögruppen. Resultatet av kassörens kontakter har 

mynnat ut i…  

att eftersom Ölands Försäkringsbolag kommer att lämna Torsås som 

försäkringsmarknad, så faller helt naturligt de tänkta samarbetsplanerna ”platt 

till marken”, 

att eftersom Carina Karlsson som är platsombud för Länsförsäkringar Bank i 

Torsås inte har de befogenheter som krävs för att ta ställning till 

Kustmiljögruppens förfrågan och framställan om ett mera långsiktigt samarbete, 

så krävs det att kassören tar kontakt med Länsförsäkringar Bank i Kalmar, för 

att undersöka bankens vilja uttryckt i kronor att sponsra Kustmiljögruppens 

ideella arbete under en tre-årsperiod 2013-2015. 

Rune Fransén har haft de kontakter med Lars Jönsson, kontorschef vid 

Swedbanks kontor i Torsås och som styrelsen beslutade om vid sitt 

sammanträde den 26 februari 2013. Swedbank är villig att från tid till annan 

gällande marknadsränta erbjuda Kustmiljögruppen ett specialinlåningskonto i 

banken för den långsiktiga likvida kapitalförvaltningen. Härutöver förbinder sig 

Swedbank att ”sponsra” Kustmiljögruppen med 5 000 kronor för perioden  

2013-2015 samt vidmakthåller redan de överenskommelser med 

Kustmiljögruppen som gjorts då det gäller företagskontot, bankgirot mm och 

uppfyller därmed de uttalade önskemål som Kustmiljögruppen ställt på det 

finansinstitut som skulle få uppdraget att förvalta det långsiktiga kapitalet. 

 

Kassören rapporterar att det på Kustmiljögruppens företagskonto per den 21 

mars 2013 finns 19 900 kronor. Ytterligare ekonomiska resurser kommer att 

tillföras företagskontot, då pengar mer eller mindre kontinuerligt flyter in som 

ett resultat av den pågående sponsorkampanjen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Swedbank med kontor i Torsås skall vara Kustmiljögruppens affärsbank för 

perioden 2013-2015. 

 Uppdra åt Birgitta Hedvall att som befullmäktigat ombud för 

Kustmiljögruppen i kontakterna med Riksgälden säga upp det räntebärande 

konto som där finns i Kustmiljögruppens namn. 
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 Uppdra åt kassören att meddela Birgitta Hedvall numret på det 

specialinlåningskonto – 3 månaders konto - som pengarna från Riksgälden 

skall sättas in på. 

 Uppdra åt kassören att slutföra kontakterna med Länsförsäkringar Bank, då 

det gäller att undersöka bankens vilja uttryckt i kronor att sponsra 

Kustmiljögruppens ideella arbete under en tre-årsperiod 2013-2015. 

 Rikta ett varmt tack till kontorschef Lars Jönsson, Swedbank i Torsås, som 

så uttryckligt visar och stöder det ideella arbete som Torsås Kustmiljögrupp 

bedriver för att gynna den biologiska mångfalden som berikar 

landskapsbilden, motverkar igenväxning av vass och uppgrundning av 

havsvikar till Kalmarsund. 

 

 

§ 13083 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen 

Styrelsen har tidigare behandlat detta ärende under verksamhetsåret 2012 och 

tagit beslut som finns i protokoll från den 12 mars 2012, § 12004 resp.  

den 16 april 2012, § 12060 resp. den 23 maj 2012, § 12104 resp. den 30 augusti 

2012, § 12140 resp. den 20 september 2012, § 12170 resp. den 15 oktober 2012,  

§ 12193. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 20 november 2012, § 12214 tog styrelsen 

följande beslut att… 

 Till de företag och företagare - som visar ett speciellt ansvar och intresse för 

kustmiljöfrågor och som aktivt vill medverka i och ta ett ekonomiskt 

samhällsansvar för en förbättring av Torsås kustmiljö genom att skapa 

rekreationsmöjligheter och naturupplevelser i en god vattenmiljö enligt EUs 

vattendirektiv för den permanenta bofasta befolkningen och turistnäringen - 

tilldela ett kustmiljödiplom.  

 Sponsringskampanjen skall vara avslutad under första kvartalet 2013. 

 Rikta ett varmt TACK till Göran Wahlström för hans framgångsrika insatser 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden vänder sig till ledamöterna och ber dessa redogöra för hur det går 

med sponsringsarbetet och kontakterna med de potentiella företagare som 
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tidigare stött Kustmiljögruppen. Arbetet har till viss del och av naturliga skäl 

varit ganska lågt sedan föregående sammanträde till följd av sammanhängande 

jul- och nyårs ledigheter. Ordföranden önskar ledamöterna lycka till i det 

fortsatta sponsringsarbetet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Göran Wahlström skall kontakta Solveig Johansson och på nytt gå igenom, 

vilka företag som ligger i Solveig J ”göra-låda”, så att inte några potentiella 

företagare som sponsorer faller vid sidan om. 

 

Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.  

 

Göran Wahlström redogör för de kontakter han haft med Solveig Johansson och 

i enlighet med det mail som sänds till sekretariatet i rubricerat ärende  

2013-02-08. Solveig J har för Göran W berättat att företagsledarna till Ådala 

Verkstads AB och Automatlego kommer att sponsra Kustmiljögruppen med  

1 000 kronor vardera. Sekretariatet skickar informationsbroschyrer och 

sponsringsblanketter till företagen, vilket är en förutsättning för att företagen 

skall få göra avdrag i sina deklarationer för annons/PR-verksamhet.  

Vidare kommer det att ske en fördelning mellan styrelseledamöterna av de 

företag som finns upptagna på Solveigs kontaktlista för potentiella sponsorer 

(vänföretag). 

 

- SerMoIt  Pia/Kåge 

- Konsum  Kåge 

- Spring System Rune 

 

Kennert Täck erbjuder sig att ta kontakt med Mats Jonasson, Målerås Glasbruk 

för att om möjligt få sponsorbidrag bestående av glaskonst till det lotteri som 

Kustmiljögruppen planerar att genomföra under maj månad 2013. 

 

Roland Blomqvist meddelar via sekreteraren att han fått sponsorbidrag av 

Torkraft och PST – Plåt- & Spiralteknik. 

 

Pia Prestel har i princip bockat av och erhållit sponsorbidrag från de företag som 

fallit på hennes lott enligt den förteckning som biläggs protokollet. 



11 

 

Göran W föreslår att kontakter tas med Möre Golfklubb i Söderåkra, för att i 

samband med någon tävling möjliggöra för Golfklubben att erlägga en del av 

startavgiften, förslagvis 30 kronor per deltagare, som sponsringsbidrag till 

Kustmiljögruppen. Göran W tar denna kontakt. 

 

Kassören indikerar att sponsorkampanjen för 2013-2015 pekar mot ett 

slutresultat på bortemot 25 000 kronor vad avser likvida medel. 

 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Sekretariatet skall översända denna protokollsparagraf till samtliga 

ledamöter i styrelsen, så att dessa är väl uppdaterade på vem som skall göra 

vad, när arbetet nu går in på sitt upplopp. 

 

 Vid styrelsens sammanträde i april skall kassören slutredovisa det 

ekonomiska resultatet av sponsorkampanj 2013-2015. 

 

 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.  

 

Sekretariatet överlämnar ett förslag på brevmall med texten ”Vi erbjuder Ditt 

företag att bli ett vänföretag” till ledamöterna som kan utgöra ett slags 

inspirationskälla vid kontakt med potentiella sponsorer till Kustmiljögruppen. 

Sekretariatet har till dagens styrelsesammanträde översänt en förteckning över 

de ”vänföretag som stöder ekonomiskt Kustmiljögruppen t.o.m. verksamhetsåret 

2012”. 

 

Ordföranden går igenom listan som återfinns på nästa sida och densamma 

uppdateras och kompletteras med ”vänföretag” som kommer att vara sponsorer 

för den kommande tre-årsperioden 2013-2015. Längst ner på listan återfinns en 

förklaring till varför de olika ”vänföretagen” fått olika färgbeteckning. Till höger 

återfinns namn på de personer som har ansvar för respektive ”vänföretag”. 

Ordföranden uttrycker sin stora glädje över att ledamöterna visat stort 

engagemang i arbetet med att knyta såväl gamla som nya ”vänföretag” till 
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Kustmiljögruppen i samband med att ”sponsorkampanjen för perioden  

2013-2015 nu lider mot sitt slut. 

 

 Automatlego   Göran 

 Barrdahls Måleri   Rune  

 Bergkvara Byggnadsvaror  Rune 

 Bergkvarabuss   Rune 

 EDE    Pia 

 GePs    Roland 

 Grävspecialisten   Rune 

 Handelsbanken i Torsås  Roland 

 Hemtema i Söderåkra   Göran 

 ICA Nära i Söderåkra   Göran 

 ICA Supermarket Torsås  Pia 

 Jokab i Bergkvara AB   Pia 

 Konsum i Torsås   Kåge 

 KREAB    Roland 

 Liljas Bil i Bergkvara   Kåge 

 Lindbergs Bygg- och Färg AB  Göran 

 Mats Jonasson, Målerås  Kennert 

 Mörebyggen   Roland 

 Möre Golfklubb   Göran 

 Möre Hotell   Rune 

 Nybro Advokatbyrå   Kennert 

 NyEra Miljökonsult   Rune 

 Olssons Kläder   Göran 

 PST – Plåt- & Spiralteknik  Roland 

 Rörteknik VVS Installationer  Pia 

 SerMoIt    Kåge 

 Spinova    Roland 

 Spring System   Rune 

 Swedbank Torsås   Rune 

 Södra Timber Torsås    Pia 

 TME Elektronik   Rune 

 Torkraft    Roland 

 Täck, Bröderna   Kennert 

 Ådholmens golv   Göran 

 Ådala Verkstad AB   Göran 
 

Grön markering = avklarade vänföretag som ekonomiskt gett bidrag 

Gul/brun markering = kontakt pågår, svar ej lämnat 

Röd markering = företag som tackat nej till att vara sponsorer. 
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Styrelsen beslutar att 

 Göran W är styrelsens kontaktperson gentemot Möre Golfklubb, då det 

gäller att vid någon tävling möjliggöra för Golfklubben, att erlägga en del av 

startavgiften, förslagvis 30 kronor per deltagare, som sponsringsbidrag till 

Kustmiljögruppen.  

 

 Uppmana de ledamöter i styrelsen som har gulbrun markering för sina 

företag att ta förnyade kontakter så att avslut kan ske genom att kassören kan 

skicka ut faktura på överenskommet ”sponsorbelopp”. 

 Ge sekretariatet i uppgift att lägga in upprättat förslag på brevmall, som 

Word dokument, med texten ”Vi erbjuder Ditt företag att bli ett vänföretag” 

på hemsidan under linjalrubriken Stöd Kustmiljögruppen, så att ledamöterna 

i styrelsen kan hämta inspiration vid kontakt med potentiella sponsorer till 

Kustmiljögruppen.  

 

 

§ 13084 Huvudsponsor till Kustmiljögruppen för perioden 2013-2015 

 

 Sedan föregående sammanträde den 15 januari 2013 har presidiet inom sig fört 

  diskussioner, om att erbjuda något företag eller organisation i regionen 

  alternativt någon mecenat,  att vara huvudsponsor för Kustmiljögruppens arbete. 

  Sekreteraren redogör för de tankar som förts samt vad ett erbjudande av detta 

   slag skulle innebära för kustmiljöarbetet på såväl lång som kort sikt. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Styrelsen ställer sig bakom presidiets tankar och förslag som presenteras av 

sekreteraren. Några namn på företag och en mecenat nämns som ledamöterna 

tycker låter extra intressant.  

 

Att vara huvudsponsor/mecenat för Kustmiljögruppen innebär att man i sin 

näringsutövning har en mycket tydlig miljöprofil i sin affärsidé både nationellt 

och/eller internationellt. 

 

Kustmiljögruppen erbjuder huvudsponsorn/mecenaten att på hemsidan under 

linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen” befinna sig överst i den uppräkning av 

vänföretag som stödjer Kustmiljögruppen. Härutöver kommer under vår logga 

Torsås Kustmiljögrupp i all korrespondens huvudsponsorns/mecenatens namn 

att återfinnas jämte den tidsperiod som gäller för sponsringsuppdraget. 
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Vid konferenser och symposier som Kustmiljögruppen deltar i eller arrangerar 

skall det framgå vilket företag/vilken mecenat som är huvudsponsor. 

 

  

 Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt sekreteraren att fortsätta undersöka intresset för att etablera ett 

nära och förtroendefullt samarbete med ett företag/en mecenat för perioden  

2013-2015. 

 

 När sekreteraren har något väsentligt att återkoppla till presidiet och 

styrelsen så skall detta ske utan dröjsmål för att bereda styrelsen möjlighet 

att fatta snabba och erforderliga beslut. 

 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar.  

 

Sekreteraren redogör för att kontakter tagits både via mail och via brev med två 

välrenommerade potentiella företag. Det ena företaget bedriver en framgångsrik 

marknadsföring av varor och tjänster till slutlig konsument både på den svenska 

och internationella marknaden Det andra företaget opererar bl.a. med off-shore 

verksamhet på den internationella marknaden. Företagaren och dennes familj 

och släktingar har även en exklusiv fastighet med sjöutsikt i Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Godkänna det brev jämte bilagor som sekretariatet utarbetat och som under 

sittande styrelsemöte måste ha nått det framgångsrika företag som bedriver 

marknadsföring av varor och tjänster till slutlig konsument. 

 Tacka sekreteraren för informationen och när presidiet har något väsentligt 

att återkoppla till styrelsen så skall detta ske, utan dröjsmål för att bereda 

styrelsen möjlighet att fatta snabba och erforderliga beslut. 
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§ 13085 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. Det tar sig uttryck i den verksamhetsplan  

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

  informationsbroschyren som det tagits beslut 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. 

 

Ordföranden lämnar över ordet till Roland Blomqvist som redogör för sina 

tankar hur vi på bästa sätt skall kommunicera det professionella arbete, i stort 

som i smått, 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. 
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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 visar 

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. 

 

 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”. 

 



17 

 

Vid överläggningen den 20 november 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 redogör på ordförandens uppmaning för hur framarbetat 

förslag på klisterdekal framtagits i samarbete med Johan Blomqvist vid  

Webbochform.se i Bergkvara i enlighet med beslut tagna i styrelsen  

2012-10-15.  

 

Det finns tre olika förslag som presenteras med budskapet om vilka vi är, vad vi 

står för och var det finns ytterligare information att hämta. 

 

Det framkommer att inget av alternativen är helt bra, men med justering av 

alternativ ett med hemsidan ensamt angiven är det bästa alternativet, om det 

byter plats med Torsås samt får en större teckenstorlek på bekostnad av namnet 

Torsås. 

 

Miljöappellen har ett bra budskap och godkänns liksom form, text och utseende i 

övrigt.  

 

Roland B redogör även för de ekonomiska villkoren för tryckning. Framtagande 

av original 250 kronor inklusive moms som en engångskostnad samt 

tryckkostnad 1 krona per styck. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Sekreteraren skall ta fram ett nytt förslag i enlighet med styrelsens direktiv 

ovan och att ledamöterna skall tillsändas detta nya förslag för yttrande. 

 

 Ge Roland B i uppdrag att omgående ta fram ett provexemplar. 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att ta fram intressanta mikronyheter som via 

Roland B försorg distribueras till de lokala tidningarna i kommunen samt 

KLT och Kalmarposten. 

 

 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 
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Roland Blomqvist redogör för att Christer Söderholm, på Möre Bok och Kontor 

inte tagit fram ett provexemplar av det klistermärke som styrelsen tagit beslut 

om 2012-11-20, § 12216. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge Roland B i uppdrag att i samförstånd med Christer Söderholm omgående 

ta fram ett provexemplar av godkänd dekal/klistermärke som skall uppvisas 

för styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde den 26 februari 2013. 

 

 

Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist är frånvarande redogör sekreteraren 

för att Roland B ånyo varit i kontakt med Christer Söderholm, Möre Bok & 

Kontor. Christer S visar ett framtaget förslag där fyra stycken ovala 

klisterdekaler finns applicerade på en A-4 sida. Denna lösning motsvarar inte det 

ursprungliga förslag på klisterdekal som presenterats för Christer S, varför ett 

nytt förslag måste tas fram. 

Roland B har ånyo gett Christer S de förutsättningar som styrelsen tidigare 

beslutat om, i detta ärende.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge Roland B i uppdrag att i samförstånd med Christer Söderholm, Möre Bok 

och Kontor omgående ta fram ett provexemplar av godkänd 

dekal/klistermärke som skall uppvisas för styrelsen vid nästkommande 

styrelsesammanträde den 21 mars 2013 och godkännas före tryckning. 

 För framtagning av nytt original anvisas 250 kronor exklusive moms. 

 För tryckning av 100 klisterdekaler anvisas 100 kronor exklusive moms. 

 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 
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Under överläggningen med styrelsen redogör Roland B för de åtgärder som 

vidtagits från styrelsens sida i rubricerat ärende. 

 

Styrelsen beslutar att  

 

 Bordlägga ärendet intill Roland B kan presentera ett förslag som ligger i linje 

med tidigare fattade beslut. 

 

 

§ 13086 Användningsområde för sedimentpump 

 

 Inkommer mail 2012-11-09, som återfinns i diariet med samma datum, från 

  Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen i Torsås kommun 

  med följande lydelse… 

 

Jag skulle vilja att ni som önskar hjälp med sediment pumpning tar kontakt med Rune 

Fransén och talar om plats och storlek på objektet. Bara för att undersöka om det finns 

något behov. Ju fler som hör av sig ju större är chanserna för ett inskaffande av en 

sedimentpump. Helst så snart som möjligt. 

Goa Hälsningar 

Assar 

 

  Sekretariatet har gjort ett centralt utskick till medlemsföreningarnas 

  kontaktpersoner i enlighet med samtal med ordföranden Rune Fransén om 

  Assar Johanssons önskemål, som finns i diariet 2012-11-10. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 

 

 Ordföranden redogör för att Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening och 

  Solbrith Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo i mail per den 11 november 

  2012 meddelat att det finns önskat behov i dessa föreningar av 

  sedimentpumpning. Intill den 20 november 2012 har det inte framkommit några 

  besked och/eller önskningar vad avser sedimentpumpning från övriga 

 medlemsföreningar. 

Ordföranden redogör för att det nu finns en offert på en slamsugningspump med 

80 cm skruv till ett belopp av 89 000 kronor inklusive moms som är avpassad 

till Truxorn. Det är av vikt att slamsugningspumpen finns på plats i kommunen 

inför badsäsongen 2013. Det föreligger inte några nämnvärda svårigheter att 

lagra och omhänderta de upptagna sedimenten, då dessa inte innehåller några 
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toxiska substanser eller ämnen av typen tungmetaller, utan utgör bara 

”näringsämnen” såsom kväve (N) och fosfor (P) till marken, varför de kan 

deponeras på omkringliggande åkrar. 

Ordförande anger ”en tumregel” som i korthet innebär, att det är lika dyrt att ta 

upp sediment från sjö/hav som det är att handha sedimenten i deponi för att bli 

av med vattnet. TS-halten torde ligga mellan 20-25% för sedimenten utmed 

kustremsan i Torsås kommun enligt tidigare genomförda utredningar. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge sekreteraren i uppdrag att översända till Assar Johansson, vilka 

medlemsföreningar som har visat intresse för sedimentpumpning. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren redogör för att det inkommit vidarebefordrat mail 2012-12-05, som 

återfinns i diariet med samma datum, från Jan Mannelqvist, Björkenäs 

Stugförening med följande lydelse… 

”Vi är intresserade av slamsugning vid bad och båtplats”. 

Sekreteraren redogör vidare för att det inkommit mail 2012-12-20, som återfinns 

i diariet med samma datum, från Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen i Torsås kommun med följande lydelse… 

 

”Vill tala om att sedimentpumpen är beställd. De som vill använda den bör så 

snart som möjligt ansöka om tillstånd. Jag tror att ansökningsförfarandet är lite 

annorlunda jämfört med vassklippning. Fråga gärna Rune Fransén om råd”! 

 

Sekreteraren har även varit inne på kommunens hemsida och tagit del av Bygg- 

och miljönämndens sammanträdesprotokoll 2012-11-14, § 140 resp.  

2012-12-12, §§ 145 och 146, vilka finns i diariet med samma datum. 

 

I protokollet från den 12 december 2012, § 146 med rubriken ”tillbehör till 

Truxor DM 5000” har Bygg- och miljönämnden beslutat ”att godkänna förslag 

om att köpa in ett muddringsaggregat”. 

Assar Johansson har i mail 2013-01-06, som finns i diariet med samma datum,  

besvarat sekretariatets mail daterat den 5 januari 2013 med följande lydelse… 
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Hej Kåge! 

Doropumpen finns nu hemma. Den är inte av samma typ som visades i Ängaskär. 

Denna pump är försedd med en kultivator och är 80 cm bred. 

Jag har också fått förlängt förtroende med 3 år. Där ingår även drift och underhåll. 

Skulle vilja provköra Doropumpen på ett litet lämpligt ställe. Har ni några förslag? 

Jag antar att en ansökan måste in till Länsstyrelsen. Vore bra om du tog upp det med 

Rune Fransén. Önskar en god fortsättning/Assar. 

 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden konstaterar att de olika medlemsföreningarna kommit olika långt i 

  sitt miljöarbete, inte minst då det gäller exempelvis kontakter med myndigheter 

  för att erhålla olika typer av tillstånd för vattenverksamhet för miljöförbättrande 

  kustnära åtgärder. 

 

Ordföranden påpekar vikten av att ansvaret för alla miljöförbättrande åtgärder 

  som både föreslås och senare skall genomföras, inklusive olika typer av tillstånd 

  ligger på de olika Samfällighetsföreningarna, tillika medlemsföreningarna i 

  Kustmiljögruppen. 

 

Det är dock viktigt att i detta sammanhang påpeka att Kustmiljögruppen som 

  paraplyorganisation för medlemsföreningarna via kontakter och information 

   håller dessa väl uppdaterade vad som gäller, inte minst inom regelområdet, för 

  kustnära miljöåtgärder. Assar Johansson lyfter i sitt mail 2013-01-06 mycket 

  tydligt fram sina tankar på detta område. 

 

Sekreteraren framhåller vikten av att Kustmiljögruppen tar fram en enklare form 

av ”att tänka på” information när det gäller slamsugning.  

Denna information bör och kan t.ex. innehålla… 

 

 Tillståndsgivning (muddring och förvaring) 

 Hur går man tillväga? 

 Finns det särskilda tider för muddring? 

 Särskilt känsliga naturområden 

 Förvaring av sediment 

 Vad kostar det? 

 

Förankring och feedback av ”att tänka på informationen” måste givetvis ske med 

Torsås kommuns miljöchef Jan Andersson. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Rune Fransén och Roland Blomqvist i uppdrag att ta fram en enklare 

form av ”att tänka på” information till medlemsföreningarna, då det gäller 

slamsugning med hjälp av den nyinköpta slamsugningspumpen till Truxorn. 

 Förankring och feedback av ”tänka på informationen” skall ske i samråd med 

Torsås kommun och dess miljöchef Jan Andersson. 

 ”Tänka på” informationen skall distribueras ut till medlemsföreningarna av 

sekretariatet via mail. 

 

Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

På sidan 15 ”det sista blåa stycket” skriver Assar Johansson ” Skulle vilja 

provköra Doropumpen på ett litet lämpligt ställe. Har ni några förslag? 

 

Ordföranden åtar sig att kommunicera med Roland B via mail och telefon, då det 

gäller att ta fram en enklare form av ”att tänka på information”, när det gäller 

slamsugning utmed kustremsan, med beaktande av de punkter som styrelsen 

fattade beslut om den 15 januari 2013. Deadline skall vara den 1 april 2013. 

 

Ordföranden redogör för sina samtal med Johan Wendell på Länsstyrelsen i 

Kalmar som i korthet innebär att, Kustmiljögruppen kan koordinera och upprätta 

en gemensam ansökan till Länsstyrelsen för de medlemsföreningar som så 

önskar och ligger helt i linje med Kustmiljögruppens policy som 

paraplyorganisation för medlemsföreningarna. 

 

En gemensam ansökan för flera medlemsföreningar begränsas dock av att den 

maximala ytan som en ansökan kan omfatta är 3 000 m
2
.  

 

Det föreligger inga hinder för de medlemsföreningar som så önskar att lämna in 

egna ansökningar. Varje ansökan kostar ca 1 400 kronor. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Rune Fransén och Roland Blomqvist i uppdrag att komma med förslag på 

och ta fram en enklare form av stomme till en ”att tänka på” information 
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och/eller mall, lathund till medlemsföreningarna, då det gäller slamsugning 

med hjälp av den nyinköpta slamsugningspumpen till Truxorn. 

 Förankring och feedback av ”att tänka på informationen” och/eller mallen, 

lathunden skall ske i samråd med Jan Andersson operativ miljöchef vid 

Torsås kommun, vilket torde vara det mest pratiska och skall bland annat ge 

svar på de frågor som styrelsen fattade beslut om på sitt styrelsesammanträde 

den 15 januari 2013. 

 Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén erbjuder sig att samordna 

ansökningshandlingarna till Länsstyrelsen i Kalmar från de 

medlemsföreningar som så önskar. En samordning av ansökningsförfarandet 

vad avser muddring innebär en avsevärt lägre kostnad för varje 

medlemsförening. 

 ”Att tänka på” informationen och/eller mallen, lathunden har en ”dead-line” 

per den 1 april 2013. 

 Ge Rune Fransén i uppdrag att undersöka möjligheten till ett flerårigt 

tillstånd för muddring med Länsstyrelsen i Kalmar. 

 Ge Rune Fransén i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett ev. 

samrådsförfarande, istället för tillståndsförfarande med Länsstyrelsen i 

Kalmar, då det gäller muddring. 

 Ge sekretariatet i uppgift att distribuera via mail beslutsparagrafen 13042 

”Användningsområde för sedimentpump” till medlemsföreningarna i 

avvaktan på ”att tänka på informationen” färdigställs. 

 Föreslå Assar Johansson att provköra Doropumpen inom den södra delen av 

Norragårdens Samfällighetsförening dock under förutsättning att tillstånd 

erhålls av markägaren – syskonen Jonsson. 

 Ge sekretariatet i uppgift att meddela medlemsföreningarna, när en 

provkörning av Doropumpen kommer att ske av Assar Johansson, så att 

representanter från de olika medlemsföreningarna får möjlighet att se hur det 

går till och därmed skapa sig egna erfarenheter.  

 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 
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Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

 Sekretariatet meddelar, att Assar Johansson i enlighet med beslut tagna i 

styrelsen 2013-02-26 via mail 2013-03-04 fått information om att provkörning 

av Doropumpen mycket väl kan ske inom den södra delen av Norragårdens 

Samfällighetsförening. Härutöver har medlemsföreningarnas kontaktpersoner 

fått styrelsens beslutsparagraf 13042 sig tillsända i sin helhet via Nyhetsbrevet 

för mars månad 2013. 

 

Det framkommer vidare att ordföranden varit i kontakt med Assar Johansson 

före dagens styrelsemöte och att det vore mycket bättre om träning och 

provkörning av Doropumpen sker i en av de anlagda våtmarkerna, utan 

deltagande av publik i nuvarande läge. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 De riktlinjer och beslut som styrelsen har tagit beslut om 2013-01-15,  

§ 13009 och 2013-02-26, § 13042 även fortsättningsvis skall vara fullt ut 

vägledande för styrelsens arbetsgrupp bestående av Rune Fransén och 

Roland Blomqvist i deras arbete med rubricerat ärende. 

 

 Resultatet av arbetsgruppens arbete skall presenteras vid styrelsens nästa 

sammanträde den 23 april 2013. 

 

 

§ 13087 Hur ser reproduktionen av knölsvan ut utmed Torsås kustremsa? 

 Inkommer vidarebefordrat mail 2012-11-09 som finns i diariet, från Rune 

  Fransén i rubricerat ärende. 

 Stellan Hamrin skriver… 

Jag följer upp reproduktionen hos knölsvan som möjligen inte fungerar som den ska 

(jmf älgarna på Öland). Vore intressant att få veta hur många svanungar (bruna svanar) 

ni ser längs er kust – gärna i förhållande till totala antalet knölsvan. Inre delen av 

Timmernabbsviken har runt 30 svanar och 0 ungar. 20 ungar dog inom 2 veckor. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 
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Pia Prestel, Norragårdens Samfällighetsförening redogör för att hon räknat till 

77 fullvuxna svanar samt 6 svanungar. 

   

 Leif Lindberg har till ordföranden meddelat att i södra Bergkvara finns det två 

  svanungar kvar. I Garpens omgivning fanns det 5 svanungar, som alla är borta 

  och där det samtidigt kan noteras att det är en markant minskning av 

  Kanadagäss.  

 

 Göran W meddelar att det i Djursvik finns två svanungar kvar. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt sekreteraren att påminna medlemsföreningarnas kontaktpersoner 

att de skall räkna svanar och svanungar utmed kustremsan. 

 

 Återrapportering skall ske av sekreteraren före det att isarna lägger sig till 

Stellan Hamrin. 

 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren redogör att Stellan Hamrin återkommit i mail daterat 2012-11-29, 

som finns i diariet med samma datum, med anledning av sekretariatets 

expediering av protokoll 2012-11-20, § 12222.  

 

Stellan Hamrin skriver… 

Väldigt många tack. Jag tror att vi är något på spåret där. 

Reproduktionen tycks funka i ytterskärgården (som är en suboptimal biotop), men inte i 

insjöar eller i innerskärgården. Så om flockarna blandas blir resultatet lite blandat. 

 

Stellan Hamrin skriver i mail 2012-12-14, som finns i diariet med samma datum, 

Hej 

 

Har fått info betr. knölsvanar att reproduktionen tycks 

fungera i ytterskärgården (S:t Anna) men att det är 

riktigt dåligt norr om Göteborg. Vore kul att höra hur det ser ut hos er. 

Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) har startat 2 stora projekt för att 

utvärdera fiskreduktion och våtmarker som restaureringsåtgärder. Per Larsson (Kalmar) 

leder den första och Wille Granéli (Lund/Kalmar)den andra!  

Ni kan vara med i referensgruppsarbetet om ni vill. 
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Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

tankar. 

 

Ordföranden redogör för vikten och betydelsen av att det finns referensgrupper i 

alla typer av projekt utifrån ett vetenskapligt synsätt och perspektiv. Av mailet 

från Stellan H framgår att Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) har 

startat två stora projekt för att utvärdera fiskreduktion och våtmarker som 

restaureringsåtgärder. 

Ledamöterna känner spontant att det låter väldigt intressant att få delta som 

referensgrupp i ovannämnda projekt, samtidigt som frågorna framförs vad detta 

skulle innebära för oss… 

 Arbetsmässigt?  

 Ekonomiskt?  

 Kunskaps- och tidsmässigt? 

 Hur ser referensgruppen ut?  

 Förväntningar. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppen mycket väl kan ingå som referensgrupp i Mistras projekt, 

efter det att Stellan Hamrin kontaktat Rune Fransén och gett godtagbara svar 

på frågorna ovan. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att skicka denna beslutsparagraf till Stellan 

Hamrin via mail. 

 

Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 Under överläggning med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Stellan Hamrin skriver i mail 2012-12-14, som finns i diariet med samma 

  datum, … 

       Tack! 

           Är på resa via Phuket till Kambodja och är tillbaka den 18 febr. 

           Jag återkommer! 

                 Hälsningar Stellan 
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     Ordföranden delger ledamöterna, att Stellan Hamrin inte har hört av sig varken 

         till honom eller till sekretariatet, som ansvarar för inkomna handlingar i diariet, 

          i rubricerat ärende. 

  

         Styrelsen beslutar att 

 

 Avvakta Stellan Hamrins svar i enlighet med styrelsens beslut av den 15 

   januari 2013, § 13010. 

 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

 Under överläggning med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekretariatet meddelar att Stellan H inkommer med mailsvar 2013-03-05, som 

finns i diariet med samma datum, där han skriver… 

   

  Hej 

  Tack för mailet. 

  Jag återkommer snarast efter att ha hört med MISTRA om hur arbetet i  

  Referensgruppen ser ut mer i detalj. 

  Ni har ju arbetet länge med bl.a. våtmarker så jag tror det vore värdefullt  

  Både för er och för projektet om ni har möjlighet att delta. 

  Hälsningar 

  Stellan 

 

 

  Styrelsen beslutar att 

 

 Bordlägga ärendet tills Stellan Hamrin kan lämna uppgifter på om hur 

   arbetet i referensgruppen ser ut mer i detalj. 

 

 

 

 

§ 13088        Genomgång av verksamhetsplan 201206 – 201305 

 

 Sekreteraren går igenom innehållsförteckningen till upprättad verksamhetsplan 

  för perioden 201206 – 201305 dvs. den verksamhetsperiod som ligger mellan 

                årsmötena med medlemsföreningarna i Torsås Kustmilögrupp. 
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Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar och slutsatser. 

 

Ordföranden går igenom de 16 aktivitetspunkterna som återfinns på sidorna  

04-12 i verksamhetsplanen för perioden 201206-2013. Av genomgången 

framgår att arbetet har kommit igång på de allra flesta aktivitetspunkter med 

undantag för följande nedan angivna… 

 

 Aktivitetspunkten ”kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. 

miljöbränsle, akrylatbensin planeras till våren, försommaren 2013. 

 

 Att genomföra av årsmötet fattat beslut 2011-05-21, § 23 om införandet av 

AG-grupper. Se kommentarer i detta protokoll § 12215. 

 

 Vasslåtter hösten 2012 är redan genomförd. 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av 

vasspelletstillverkning. Av speciella företagsekonomiska skäl så kan inte 

längre NT-pellets i Norra Tång och dess ägare Jörgen Johansson öppna upp 

och delta i projektet.  

 

Roland B anser att Kustmiljögruppen rimligen borde vara engagerad i ytterligare 

4-5 miljöprojekt utmed kustremsan i Torsås kommun i likhet med vad som 

framkommer och finns redovisade i verksamhetsplanen på sidan 12, nämligen… 

 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i Vision Bergkvara 

(VB). 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 1 i 

”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Följa verksamhetsplanens genomförande under perioden fram till 201305. 

 

 Detta ärende skall återfinnas som en stående punkt på dagordningen. 

 

 

Vid överläggningen den 15 januari 2013 går ordföranden igenom vilka punkter 

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

punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 
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Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekreteraren redogör för att arbetet med översättning av hemsidans information 

av allmän karaktär till tyska har påbörjats under julhelgen och beräknas vara klar 

till årsmötet i maj 2013. 

 

Ledamöterna är av den mycket bestämda uppfattningen att arbetet framskrider 

mycket väl vad avser förverkligandet av verksamhetsplanen för perioden  

2012-06–201305, dock med beaktandet av punkterna…  

  

 Att genomföra av årsmötet fattat beslut 2011-05-21, § 23 om införandet av 

AG-grupper, 

 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av 

vasspelletstillverkning, 

… som avförts som punkter i verksamhetsplanen av tidigare redovisade orsaker. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Följa verksamhetsplanens genomförande under perioden fram till 201305. 

 

 Detta ärende skall återfinnas som en stående punkt på dagordningen. 

 

 

Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

 Ordföranden använder sig utav innehållsförteckningen till verksamhetsplanen 

  som sekretariatet utsänt till ledamöterna inför dagens sammanträde för att gå 

  igenom och utvärdera hur långt de olika ärendena kommit. Siffrorna anger 

  sidhänvisningar till verksamhetsplanen 2012-06 – 2013-05, som återfinns i sin 

                      helhet på hemsidans förstasida under länklistan. 

  

 Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda  

s.k. miljöbränsle, akrylatbensin………………...04   Ej igångsatt 

 Sponsorkampanj för perioden 2013-2015………05   Pågår, avslutas  

2013-03-31 

 Revidering av Kustvårdsplan 2013-2016……… 06   Pågår, se § 13046. 
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Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle, 

akrylatbensin 

 

Kampanj, innebär att man under en tidsbegränsad period bedriver en viss 

bestämd verksamhet, i allmänhet även riktad mot en bestämd målgrupp av 

individer för att uppnå eller förverkliga ett bestämt syfte. 

 

Ordföranden är av den uppfattningen att det nu är hög tid för att påbörja 

planeringen av vårens/sommarens kampanj riktad i första hand mot och för 

båtfolket att använda s.k. miljöbränsle, akrylatbensin till två-takts motorer.  

 

Kampanjen bör gå av stapeln under juni månad 2013 och inkludera hela kedjan 

av aktörer från distributörer, leverantörer, detaljister/försäljningsställen som 

saluför drivmedel till givetvis de slutliga brukarna i kedjan – båtfolket.  

 

Kampanjen skall bedrivas lokalt inom Torsås kommuns gränser. 

 

Lokala aktörer som säljer akrylatbensin är OK/Q8 i Torsås, Preem i Söderåkra, 

Lantmännen i Gökalund, Liljas i Bergkvara och Olssons Marina i Bergkvara. 

 

Kampanjen skall ske i nära kontakt med pressen via pressreleaser, annonsering 

och reportage i lokalpressen, affischering i detaljistledet, infoblad med en 

mycket tydlig information om akrylatbensinens fördelar som drivmedel för två-

takts motorer, särskilt de motorerna med ett antal år på nacken, för att förbättra 

kustvattnet i och kring våra badplatser i Kalmar sund.  

 

Rune F arbetar med dessa frågor och har ansvaret för att ta fram ett 

helhetskoncept för kampanjen mot bakgrund av att den är så mångfacetterad och 

komplex. Sekretariatet understödjer Rune F i arbetet med kampanjen genom 

inläggning av adekvat material på hemsidan. 

 

För att kampanjen skall få ett så bra genomslag som möjligt bör den vara klar 

att presentera för medlemsföreningarnas kontaktpersoner vid Vårträffen i medio 

maj 2013. 

 

Akrylatbensinens miljömässiga och ekonomiska fördelar går att läsa på 

hemsidan med adress  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2012/06/Minnesanteckningar3.pdf  

 

Där Leif Lindberg, pappa till idén och kampanjen på sidan 14 nogsamt redogör 

för akrylatbensinens positiva fördelar, som han delgav medlemsföreningarnas 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/06/Minnesanteckningar3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/06/Minnesanteckningar3.pdf
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representanter vid Vårträffen den 16 juni 2012 på Sjöfartsmuséet i Bergkvara. 

 

                      Översättning av hemsidans information av  

                      allmän karaktär till tyska…………………………09      Avslutat 

 

Pia Prestel meddelar, att det numera finns på hemsidan under linjalrubriken 

Other languages en översättning till tyska, då det gäller en mer allmängiltig 

presentation av Kustmiljögruppen både utifrån ett historiskt och aktuellt 

perspektiv. 

 

Tankar framkommer även på, att översätta den informationsbroschyr som utkom 

under hösten 2012 och som togs fram i samband med sponsringsarbetet för 

2013-2015. 

 

Ordföranden framför ett särskilt tack till Pia Prestel för hennes insatser med att 

översätta hemsidan till tyska. 

 

 

                     Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande  

                     utvärdering av vasspelletstillverkning……………11      Skall reaktiveras 

 

          Denna verksamhetspunkt är åter på banan, efter det att projektet har fått förlängd 

          projekttid och kan pågå in i juni månad 2013. 

                     Nuläget är att projetkgruppen väntar på medverkan av PKN-konsult i Nybro för 

                     att ta fram ett trovädigt koncept vad avser logistiken från skörd av vass till färdig 

                     pelletsprodukt till slutlig konsument. NT-pellets i Rotavik är det företag som 

                     skall omhänderta, bearbeta slagen vass till slutlig konsumentprodukt. 

 

                     Kalmarsundskommissionen har av Havs- och vattenmyndigheten dessutom fått 

                     ett ekonomiskt bidrag under hösten 2012 på 25 000 kronor för att utvärdera 

                     möjligheterna till vasspelletering. Detta styrker och legitimerar Kustmiljö- 

                     gruppens aktiva deltagande i att utvärdera hanteringen, energinyttan och de 

                     ekonomiska förutsättningarna vid tillverkning av bränslepellets med vass som 

                     råvara. 

                      

Att aktivt deltaga i Vattenrådets sammanträden  

och de miljöaktiviteter som Vattenrådet inbjuder  

till........................................................................12     Pågår 

                     Ordföranden uttrycker sin stora glädje över att det är så många styrelseledamöter 

                     från Kustmiljögruppen som kontinuerligt deltar i Vattenrådets sammanträden. 
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 Styrelsen beslutar att 

 

 Den av sekretariatet utsända aktuella lägesinformationen på hur långt de 

olika ärendena i verksamhetsplanen för 201206 – 201305 skall biläggas 

protokollet. 

 

 Denna protokollsparagraf skall sändas till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner för kännedom. 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekretariatet meddelar att de beslut som antogs av styrelsen 2013-02-26 i detta 

ärende har expedierats ut till medlemsföreningarnas kontaktpersoner 2013-03-08 

i samband med utskick av Nyhetsbrevet för mars månad 2013. 

 

Sekretariatet har även i mail till styrelsens ledamöter 2013-03-09 översänt 

uppgift på vilka lokala aktörer som saluför akrylatbensin till slutlig konsument, 

volym i dunk och telefonnummer. 

 

 

Styrelsen betonar i sitt beslut att 

 

 Det är Rune F som arbetar med kampanjen för att två-takts motorer bör/skall 

använda s.k. miljöbränsle, akrylatbensin och har ansvaret för att ta fram ett 

helhetskoncept för kampanjen mot bakgrund av att den är så mångfacetterad 

och komplex. 

  

 Sekretariatet understödjer Rune F i arbetet med kampanjen genom 

inläggning av adekvat material på hemsidan. 

 

 För att kampanjen skall få ett så bra genomslag som möjligt bör den vara 

klar att presentera för medlemsföreningarnas kontaktpersoner vid Vårträffen 

i medio maj 2013. 

 

 Uppdra åt sekretariatet, se för övrigt § 13092 – ”vårträff och 

föreningsstämma/årsmöte med medlemsföreningarna”, att upprätta ett 

reviderat förslag på en ny verksamhetsplan som skall underställas 

medlemsföreningarna för beslut. 
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§ 13089 Kustvårdsplan 2009-2012, revidering, komplettering och förändring 

                  av, för en ny tidsperiod. 

 

 Sekretariatet har på ordförandens uppdrag via mail 2013-01-11 till ledamöterna i 

  Kustmiljögruppens styrelse kompletterat kallelsen med rubricerat ärende. 

 

Ordföranden uppmanar samtliga ledamöter, såväl ordinarie som ersättare, i 

styrelsen att gå igenom Kustmiljöplanen 2009-2012 intill styrelsemötet den 15 

januari 2013 och lämna förslag på hur denna kan revideras, kompletteras och 

förändras, så att densamma verkligen kan blir ett aktivt och viktigt styrdokument 

för en framtidsorienterad vattenförvaltning i Torsås kommun. 

 

Tanken är att Kustmiljögruppens ordinarie ledamöter skall ha med styrelsens 

ställningstaganden till mötet med Vattenrådet den 17 januari 2013. 

 

Kustmiljöplanen finns dels på Vattenrådets hemsida, dels på Kustmiljögruppens 

hemsida under linjalrubriken Dokumentarkiv/Genomförda projekt och planer. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 15 januari 2013 framkommer följande 

                      tankar. 

 

Sekreteraren noterar att Pernilla Landin i sin mailkorrespondens med 

ledamöterna i Vattenrådet använder sig utav uttrycket Kustmiljöplan istället för 

Kustvårdsplan. Den spontana frågan som då infinner sig är, om namnbytet på 

”planen” i själva verket är en fingervisning om, att inriktningen skall förändras, 

då revideringsarbetet nu sätter igång? 

 

Roland Blomqvist berättar att han i mail redan tillsänt Pernilla Landin, Torsås 

kommun sina synpunkter på den nu gällande Kustvårdsplanen, ett mail som 

skall sändas till Rune F och Pia P som kopia innan mötet med Vattenrådet 

torsdagen den 17 januari 2012. 

 

Göran Wahström visar kartbilder på Bruatorpsåns strömfåra sett utifrån ett 

helikopterperspektiv och han kan med hjälp av dessa bilder mycket enkelt 

berätta om hur strömfåran har förändrats under de senaste 75 åren. Flödet och 

den öppna vattenspegeln måste definitivt återskapas genom att maskinellt ta bort 

vass. Det räcker inte enbart med klippning nedströms i Bruatorpsån för att 

förhindra översvämningar. 

 

Ordföranden, som själv är ordinarie ledamot i Vattenrådet, är av den bestämda 

uppfattningen att den nya Kustvårdsplanen måste innehålla följande moment… 

 

 En kartläggning av alla vattendrag i kommunen som har en påverkan på 

kustvattnet. 
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 Kartläggningen skall vara kopplad till adekvata och kontinuerliga 

vattenanalyser som tas med bestämda intervaller för att kunna följa 

utvecklingen. 

 

 Kartläggningen skall vara kopplad till Havs- och vattenmyndighetens 

vattennormer. 

 

 Den kommande Kustvårdsplanen skall vara en aktiv och levande 

handlingsplan i en omarbetad variant, som är utvärderingsbaserad och 

kopplad till översiktplanen i kommunen med krav på revidering vart fjärde 

år. 

 

 Av Kustvårdsplanen skall det klart framgå för varje vattendrag (från källa till 

utlopp i Kalmarsund d.v.s. hela strömfåran), vilka åtgärder som skall vidtas, 

när – hur – vad som – var detta skall ske, kopplat till prioriteringar dels 

mellan vattendragen i kommunen och inom vattendraget i sig självt. 

 

 I Kustvårdsplanen skall det för varje vattenområde framgå 

återställningsarbete för bättre cirkulation, öppna upp för bättre cirkulation, 

slam och fiskreproduktionsplatser. 

 

Pia Prestel lyfter fram frågan om hur den nyligen inköpta slamsugningspumpen 

kommer att behandlas och få sin plats i den nya Kustvårdsplanen, på samma sätt 

som vasslåttern behandlas i den nuvarande upplagan av Kustvårdsplanen. 

Solbrith Hellman meddelar i mail 2013-01-14 till sekretariatet att… 

 

Jag har läst igenom Kustmiljöplanan.  

 

”En sak som slår mig, är att det nämns väldigt lite om samarbetet med övriga 

länder runt Östersjön, som förmodligen som är mycket, mycket större 

miljöbovar än vi”.  

 

Mitt förslag är alltså ett utökat samarbete med dessa stater. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Rune F och Pia P skall ta med sig Kustmiljögruppens tankar i detta ärende, 

men samtidigt står det dem fritt att tänka ”stort och rätt” i denna viktiga fråga 

för kustmiljön i Torsås kommun. 
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Vid dagens överläggning den 26 februari 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ordföranden vänder sig till styrelsens ledamöter och frågar hur mycket tid som 

ägnades åt revideringen av Kustvårdsplanen vid det senaste sammanträdet med 

Vattenrådet den 14 februari 2013? De ledamöter som var representerade från 

Kustmiljögruppen redovisar, att de efter Rune Hallgrens föredrag fick fylla i två 

olika blanketter där den ena blanketten inventerar problem ”Vad tycker Du är 

problem och behöver åtgärdas, i och vid vattendraget/sjön/kusten” den andra 

blanketten inventerar möjligheter ”Vad tycker Du är värdefullt, i och vid 

ån/vattendraget/sjön/kusten? Efter att ledamöterna lämnat in blanketterna 

avslutas Vattenrådet. Svaret på ordförandens fråga kan därför sammanfattas i 

påståendet att ”föga tid” ägnades i själva verket åt arbetet med KVP 

(Kustvårdsplanen).  

 

Göran Wahlström understryker nödvändigheten av att den nya KVP – eller vad 

den nu i en framtid kommer att benämnas – även kommer att om- och innefatta 

inlandet sett utifrån ett helhetsperspektiv från källa till utlopp i Kalmarsund, där 

de sex punkterna som Kustmiljögruppen omnämnt på föregående sida (36) är 

själva mallen/grunden till arbetet med den nya KVP. Den sista punkten är 

särskilt betydelsefull anser Göran W, inte minst då det gäller Bruatorpsån. 

 

Rune F redogör för att han pratat med Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i 

Torsås kommun, om det förslag som sekreteraren (Kåge) presenterat för sin 

ordförande Rune F. Pernilla Landin tycker det är helt OK med Kåges förslag 

som i korthet innebär, att Kåge erbjuder sig att ta fram en strukturerad mall, som 

måste i en första utgåva betraktas som anspråkslös, hur vattendrag kan 

presenteras i KVP, utifrån de sexpunkterna på föregående sida (36), med 

Grisbäcken som pilotvattendrag. Det bör i detta sammanhang understrykas att 

Kåge är humanbiolog och medicinare, varför resultatet måste ses, läsas och tas 

utifrån denna begränsning.  

 

För att få en viss uppfattning om hur ett tänkt resultat kan se ut hänvisas till den 

ansökan som Södra Kärr Samfällighetsförening lämnat in till Länsstyrelsen och 

Jordbruksverket som avser ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”, 

där Kåge varit projektsekreterare. 

 

Pernilla L har fört samtal med och frågat Rune F om medlemsföreningarna i 

Kustmiljögruppen kan vara med i ett projekt, som går ut på att inventera alla de 

diken som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. Pernillas förslag är ett lysande 
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exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen i egenskap av paraplyorganisation 

för medlemsföreningarna kan och skall medverka i för en bättre kustmiljö. 

I princip så täcks hela kuststräckan från norr till söder i kommunen av 

medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen, förutom en smärre sträcka mellan 

Påboda och Kroka. 

 

Motivet till Pernilla L tanke, som är mycket god, är att fastighetsägarna i de 

olika medlemsföreningarna är de som bäst borde veta vilka och hur många diken 

som rinner ut i Kalmarsund från deras område. Inventeringen kan sedan ligga till 

grund för okulär besiktning, vilka parametrar som skall studeras och ingå i ett 

ev. provtagningskontrollprogram för att objektivt få en uppfattning om hur bra 

eller dåligt det ser ut, varefter adekvata åtgärder kan sättas in, som exempelvis 

fosforfällor via kalkning. 

 

Inventeringen av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund måste återfinnas i den 

nya KVP, men även den verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som 

föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för perioden  

201306 – 201405. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Denna protokollsparagraf skall tillsändas medlemsföreningarnas 

  kontaktpersoner. 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar 

 

Sekretariatet meddelar att styrelsens beslut har dels via mail 2013-03-05 

expedierats till Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun dels 

2013-03-08 via mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner i samband med 

Nyhetsbrevet för mars månad 2013. 

 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Under resan ner till och upp från Göteborg 15-17 april så finns det rikliga 

tillfällen till att tala om arbetet med den reviderade KVP och Karl-Gustaf 

Eklunds erbjudande om medverkan i att ta fram en strukturerad mall, om hur 
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vattendrag kan presenteras i KVP, utifrån specifika frågeställningar med 

Grisbäcken som pilotvattendrag. Det bör i detta sammanhang understrykas 

att Kåge är humanbiolog och medicinare, varför resultatet måste ses, läsas 

och tas utifrån denna begränsning.  

 

 

 

§ 13090 Inventering av alla de diken som finns längs kuststräckan  

                      i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund. 

 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun har fört samtal med och 

frågat Rune Fransén om medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen kan vara med 

i ett projekt, som går ut på att inventera alla de diken som finns längs 

kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund.  

 

Pernillas förslag är ett lysande exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen i 

egenskap av paraplyorganisation för medlemsföreningarna kan och skall 

medverka i för en bättre kustmiljö. 

 

I princip så täcks geografiskt hela kuststräckan från norr till söder i kommunen 

av medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen, förutom en smärre sträcka 

mellan Påboda och Kroka. 

 

Motivet till Pernilla L tanke, som är mycket god, är att fastighetsägarna i de 

olika medlemsföreningarna är de som bäst borde veta vilka och hur många diken 

som rinner ut i Kalmarsund från deras område. Inventeringen kan sedan ligga till 

grund för okulär besiktning, vilka parametrar som skall studeras och ingå i ett 

ev. provtagningskontrollprogram för att objektivt få en uppfattning om hur bra 

eller dåligt det ser ut, varefter adekvata åtgärder kan sättas in, som exempelvis 

fosforfällor via fyllning av grov kalkkross. 

 

Inventeringen av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund måste återfinnas i den 

nya KVP, men även den verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som 

föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för perioden  

201306 – 201405. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Ledamöterna är eniga om att det är viktigt att en inventering av alla de diken 

som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i 

Kalmarsund finns med i arbetet med den nya KVP (Kustvårdsplanen). När 

Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar på ett eller annat sätt medverkar 
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i centrala styrdokument tillsammans med kommunen måste i denna medverkan 

finnas en klar spelplan om vem, vad, när och hur arbetet skall bedrivas.  

 

Temat för ”Vårträffen 2013” med medlemsföreningarna har styrelsen därför valt 

att ge namnet ”Många bäckar små…” 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kustmiljögruppen skall medverka i inventeringen av alla de diken som finns 

längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i 

Kalmarsund. 

 

 Föreslå arbetsgruppen för revidering av KVP att ovannämnda inventering 

skall finns med i arbetet med den nya KVP (Kustvårdsplanen). 

 

 Kustmiljögruppens medverkan förutsätter dock att de olika 

medlemsföreningarna från norr till söder längs kuststräckan bisträcker med 

information om vilka diken, de har inom sitt geografiska område, som 

mynnar ut i Kalmarsund. 

 

 Inventeringen enligt beslutsparagrafen ovan skall även återfinnas i den 

verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som föreningsstämman i maj 2013 

skall ta ställning till för perioden 201306 – 201405. 

 

 Under resan ner till och upp från Göteborg 15-17 april så finns det rikliga 

tillfällen till att tala om arbetet med den reviderade KVP och problematiken 

kring de diken som rinner ut i Klamarsund. 

 

 Det är presidiet för Kustmiljögruppen som utgör länk till Torsås kommun i 

detta arbete. 

 

 

 

§ 13091 Bergkvaradagen den 9 maj 2013 – Kristihimmelsfärds dag 

  

I inbjudan står att läsa… som återfinns i diariet 2013-03-02. 

 

”Den 9/5 anordnar Bergkvara Samhällsförening åter igen den populära 

Bergkvaradagen. En dag där vi bland annat vill visa upp Bergkvaras aktiva 

föreningsliv”. 

 

”Nu frågar vi Er föreningar om ni också vill passa på att berätta om Era 

föreningar. Vi har tänkt oss någon form av informationscentrum, där vi kan dela 
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ut informationsmaterial om föreningarna. Passa på att marknadsföra Er 

förening”. 

 

”Har ni en aktivitet eller ett föremål att visa upp, vore det extra trevligt”.  

 

”Hyra av marknadsstånd = 100 kronor/aktör. Ni tar själva med presenning”. 

 

”Vi fixar marknadsstånd – i år tar vi hyra (100 kr/stånd)”.  

 

Har Du frågor om denna dag kontakta Lena Gyllerfelt på telefon 0708-604290 

eller lena.gyllerfelt@mac.com . 

 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekretariatet har anmält Kustmiljögruppen, 2013-03-09, som finns i diariet med 

samma datum, att vi kommer att närvara. I anmälan lämnas uppgift på att i 

likhet med föregående år så behöver vi ett marknadsstånd med möjlighet till el. 

 

Information om deltagande i Bergkvaradagen har även utsänts via mail  

2013-03-09, som finns i diariet med samma datum, till samtliga ledamöter i 

styrelsen. 

 

Bekräftelse på anmälan har inkommit från Lena Gyllerfelt och finns i diariet 

2013-03-10. 

 

Sekretariatet har gått igenom de olika protokollsparagraferna från 

verksamhetsåret 2012 och då särskilt fastnat för paragrafen 12105 från den 23 

maj 2012, där det bl.a. framgår… 

 

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. 

 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. 

 

Med blicken riktad mot och siktet inställt på Bergkvaradagen den 9 maj 2013 

bör även presidiet i sitt arbete ta med följande förslag, beakta och utvärdera 

dessa, om de skall ingå i programmet… 

 

mailto:lena.gyllerfelt@mac.com
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 Försäljning av sillamackor med lättöl/läsk/vatten. 

 2 Lotterier á (200 st. á 5 kronor) med priser från Målerås glasbruk, båtresa 

till Garpens fyr sponsrat av Garpens vänner, vilket ger 2 000 kronor. 

 Demonstration av Truxorn med eller utan slamsugningspump/vasskördare i 

samarbete med Assar Johansson. 

 Enkel frågetävling – vilket är ”substratet till” bilden med pellets? Priser till 

de tre första rätta svaren. Svaren läggs i förseglad låda. 

 Presentation av ”vänföretag” som stödjer Kustmiljögruppens ideella arbete 

under 2013-2015. 

  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 När presidiet träffas den 26 mars 2013 så skall det utarbetas ett program i 

detalj, som kan föreläggas ledamöterna för beslut via mail. 

 Det skall utses en person som är huvudansvarig för det praktiska 

genomförandet av dagen. 

 

 

 

 

§ 13092 Vårträff och föreningsstämma/årsmöte med medlemsföreningarna 

 

Reviderade stadgar, antagna av årsmötet den 16 juni 2012 reglerar föreningens 

verksamhet och i paragraf 02 framgår… 

 

02. Verksamheten i Torsås Kustmiljögrupp skall omfatta; 

- att samordna och göra prioriteringar bland planerade kustmiljöinsatser. 

- att vid behov medverka vid medlemsföreningarnas kontakter med 

        myndigheter, institutioner och organisationer vad avser deras insatser för 

        kustmiljön. 

- att vid behov stödja medlemsföreningarnas sökande efter sponsorer. 

- att representera och medverka i Vattenrådet. 

- att efter inbjudan medverka vid anordnandet av konferenser, symposier och 

        utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå. 

- att arrangera en vår- och höstträff för medlemsföreningarna. 

- att arrangera och medverka vid utbildningstillfällen för 

        medlemsföreningarna. 

- att utbilda miljöambassadörer för kustmiljön. 

- att bedriva en verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och 

      uppgifter. 
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Av sjätte att-satsen ovan så skall styrelsen arrangera en vår- och höstträff med 

  medlemsföreningarna i och om ett intressant tema som berör kustmiljön i 

  Östersjön i allmänhet och i Kalmarsund i synnerhet. 

 

På hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/Minnesanteckningar finns det 

under adressen http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/ mycket 

intressant information att läsa och ta del av från ”Höstträffen 2012”. 

 

Från minnesanteckningarna går att läsa… 

 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare i Torsås Kustmiljögrupp, redovisar 

medlemsföreningarnas önskemål om program för ”Vårträffen 2013” 

 

”Vårträffen 2013” är preliminärt inplanerad till söndagen den 26 maj 2013. 

 

Efter diskussion lämnas förslaget, kalkning av dike i ett lämpligt vattendrag 

 inom Torsås kommun. 

 

Det finns två mycket intressanta ärenden i diariet som berör detta förslag, 

nämligen… 

 

2013-01-11  Centralt utskick av inbjudan till exkursion vid Kroka -  
                      vecka 03, 2013 via mail (PDF) till medlemsföreningarnas 
                      kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, 
                      myndigheter, organisationer och politik som står på 
                      Kustmiljögruppens externa mailinglista. 
                      Protokoll 2013-02-26, § 13055. 
 
 2013-01-11 Ordförandens mail (PDF) till Rune Alexandersson, Kärrabo 

                                        Kustvårdsförening angående en relativt ny teknik, för att på ett 

                                        enkelt sätt hindra fosfor från att komma ut i kustvattnet. 

                                        Protokoll 2013-01-15, § 13028 resp.13029. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Det är viktigt, att redan nu bestämma datum, tema och ev. föreläsare samt ett 

ungefärligt program som kan distribueras ut till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner i Nyhetsbrevet för april.  

 

I programmet bör det återfinnas information om den förestående kampanjen om 

att använda miljöbränsle för två-takts-motorer, medlemsföreningarnas 

medverkan för att kartlägga de diken i Torsås kommun som mynnar ut i 

Kalmarsund mm. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-exkursion-vid-Kroka-vecka-03-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Dike-som-mynnar-ut-i-K%C3%A4rraboviken-fosforf%C3%A4lla-med-hj%C3%A4lp-av-kalk.pdf
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Styrelsen beslutar att 

 

 Temat för ”Vårträffen 2013” skall vara ”Många bäckar små”. Temat är 

delvis hämtat som inspiration till beslutsparagraf 13090 i detta protokoll, 

men även ett resultat av Kustmiljögruppens presentation vid Havs- och 

vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg – Vattenturnén 2013. 

 

 ”Vårträffen 2013” skall gå av stapeln söndagen den 26 maj 2013. 

 

 ”Vårträffen 2013” skall äga rum i Båtklubbens klubbstuga i Bergkvara 

hamn. 

 

 Några exkursioner som det tidigare har funderats kring inte skall ske i 

samband med ”Vårträffen 2013”. 

 

 Bereda Leif Lindberg tillfälle att berätta om den konferens som han deltog i 

under februari månad 2013 i Åhus om yrkesfiskets situation i 

Kalmarsund/Östersjön. 

 

 

 

§ 13093 Aktivitetsdag för våra sponsorer. 

 

 Aktuell frågeställning har tidigare behandlats i samband med den 

                     ”sponsorkampanj” som styrelsen bedriver fram till och med första kvartalet 2013 

   för att förstärka det egna kapitalet och att ha ekonomiska muskler för att kunna 

  fullfölja de uppgifter som framgår av föreningens stadgar. 

 

 I protokoll från den 20 september 2012 framgår… 

 

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. 

 

I protokoll från den 20 november 2012 framgår… 

 

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 

klart?  
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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.  

 

 Styrelsen beslutar att  

 

201306 – 201405 med ”uppmuntringsaktiviter” för våra sponsorer.  

ng skall 

ligga som grund för vilka uppmuntringsaktiviteter som kan bli aktuella.  

 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Tidpunkten för denna aktivitet för våra sponsorer bör gå av stapeln under 

september månad 2013, då det är tänkt att denna skall innehålla någon form av 

workshop/exkursion (ut i verkligheten) för att våra sponsorer skall förstå 

betydelsen av det ideella arbete som Kustmiljögruppen bedriver för vattenmiljö i 

balans från källa till hav. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt presidiet att ta fram ett program som skall förelägga styrelsen för 

beslut i samband med styrelsemötet i medio augusti månad 2013 

 

 

 

 

§ 13094 Nominering av valberedning till årsmötet/föreningsstämman 2013 

Reviderade stadgar, antagna av årsmötet den 16 juni 2012 reglerar vilka frågor 

som skall avhandlas vid årsmötet. I paragraf 07 framgår att… 

 

07. Kallelse till årsmötet sker senast 14 dagar före mötet.  

     Vid mötet skall följande frågor avhandlas… 

 

    - val av justeringsman. 

    - föredragning av styrelsens redovisning för det gångna årets verksamhet. 

    - föredragning av revisionsberättelse. 

    - fråga om ansvarsfrihet. 

    - val av ordförande. 
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    - val av fyra styrelseledamöter och två suppleanter/ersättare. 

    - val av revisor och suppleant för denne. 

    - val av valberedning. 

I den sista strecksatsen återfinns ”val av valberedning” vars uppgift är att 

förbereda och lämna förslag på de ledamöter (ordinarie och ersättare) som skall 

föreläggas föreningsstämman/årsmötet för det kommande verksamhetsåret. 

Under överläggningen med styrelsen den 21 mars 2013 framkommer följande 

tankar. 

Presidiet har vid sitt sammanträde den 19 mars 2013 tankar på att till de 

medlemsföreningar som inte direkt är representerade i styrelsen - via ordinarie 

ledamot eller ersättare -så skall det nomineras en kandidat till det val av 

valberedning som kommer att ske vid årsmötet. Valberedningen bör bestå av tre 

ordinarie ledamöter jämte en ersättare. 

Följande medlemsföreningar är inte representerade i den nuvarande styrelsen 

och från vilka det skall nomineras en kandidat som kandiderar till en plats i 

valberedningen… 

 01. Gunnarstorps miljöförening 

 02. Djursviks hamnförening 

 04. Djursviks Stugförening 

 06. Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 

 08. Torsås Naturskyddsförening 

 09. Yrkesfiskarna 

 10. Bergkvara Samhällsförening 

 11. Bergkvara Hembygdsgille 

 12. Kärrabo Kustvårdsförening 

 13. Norra Kärr Stugförening 

 14. Björkenäs Stugförening 

 15. Järnsida Stugförening 

 17. Grämkulla Intresseförening 
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 Styrelsen beslutar att 

 Ge sekretariatet i uppdrag att uppmana de medlemsföreningar som inte har 

någon representation i nuvarande styrelse, att utse en kandidat som kan tänka 

sig att ingå i den valberedning som väljs vid föreningsstämman/ årsmötet i 

maj 2013.  

 

 

 

Informationsärenden §§ 13095-13111  

 

 

 

§ 13095 Nyhetsbrev för mars månad 2013 

 

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för mars månad 2013. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Styrelsen beslutar att 

Godkänna Nyhetsbrevet för mars månad 2013 samt att be sekretariatet att lägga 

ut det på hemsidan. 

 

 

 

§ 13096 Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg 

 

Inkommer mail (PDF) 2013-01-23 från Pernilla Landin, 

  vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan (PDF) till Havs- och 

  Vattenforum 2013, 16-17 april i Göteborg. 

Under överläggningen med styrelsen den 26 februari 2013 framkommer följande 

tankar. 

 

Ordföranden meddelar att han har haft telefonkontakt med Pernilla Landin, 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun med anledning av vad som framgår av 

protokoll från Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte, 8 februari 2013, där 

det på sidan 5 framgår, att Havs- och vattenforum kommer att bli 2013 årets 

kustmiljökonferens, vattenturné. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Hav-och-vattenforum-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan_Havsochvattenforum-11.pdf
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Kommunerna på Öland har redan anmält sig till vattenturnén i Göteborg och har 

redan ordnat med tågbiljetter.  

 

Pernilla L har ännu inte erhållit några intresseanmälningar. Pernilla L har 

ekonomiska resurser för att finansiera några deltagares platser fullt ut d.v.s. för 

både transport, deltagaravgift samt mat och logi. Principen ”först till kvarn” 

gäller. 

 

Det finns förslag på att samordna persontransporten via buss för att få ner 

kostnaderna för de personer som önskar delta i vattenturnén. 

Rune är intresserad av att delta i själva konferensen, men ordnar eget boende 

hos släktingar. Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund anmäler sig som 

deltagare om finansiering kan ordnas.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Rune Fransén, Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund skall representera 

Torsås Kustmiljögrupp vid Havs- och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i 

Göteborg under förutsättning att finansiering kan ordnas. 

 Sekretariatet skall meddela Pernilla Landin, Torsås kommun, vilka som skall 

representera Kustmiljögruppen vid Vattenturnén 2013 i Göteborg. 

 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

 

Sekreteraren meddelar att sekretariatet expedierat styrelsens beslut 2013-02-26, 

§ 13050 om deltagande i konferens ”Kalmarsundskommissionens Vattenturné” 

2013, Havs- och vattenforum, 16-17 april 2013 i Göteborg. Rune Fransén, Pia 

Prestel och Karl-Gustaf Eklund deltar för Kustmiljögruppens räkning. Rune 

Fransén kommer inte att utnyttja möjligheten till logi. Samtliga kommer dock att 

delta i den middag som serveras på kvällen den 16 april. Samåkning sker med 

Pernilla Landin i en av Torsås kommuns tjänstebilar med avfärd den 15 april på 

eftermiddagen. Tid och plats kommer att meddelas av Pernilla. Finansiering av 

konferensen sker utanför Kustmiljögruppens kassa. 
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Ordföranden redogör för de kontakter som tagits mellan 

Kalmarsundskommissionen (Susanna Minnhagen), Torsås kommun (Pernilla 

Landin) och Kustmiljögruppen (Rune Fransén).  

 

I korthet innebär dessa kontakter… 

 Att vi har fått möjligheten att hålla i en 10 minuter lång presentation på 

infotorget. Vi har alltså tillgång till 10 minuter.  

 Vi behöver därför göra en fördelning av tiden så det även finns möjlighet att 

ställa någon fråga. Presentationen 7 -8 minuter så finns det 2-3 minuter för 

frågor. För att samtliga deltagare ska få chans att lyssna innebär detta att vi 

kan få ta presentationen upp till 6 gånger. 

 Susanna har sänt denna text till arrangören: 

INFOTORG: 18 

 

Spår: Minskad övergödning och biotopvård 

Talare: Rune Fransén, Karl-Gustaf Eklund, Pia Prestel Torsås 

Kustmiljögrupp och Pernilla Landin Torsås kommun 

Rubrik: Många bäckar små - Åtgärder med ideella krafter! 

 Torsås Kustmiljögrupp har gjort konkreta insatser för sin lokala kustmiljö 

sedan 1997. De var föregångare och förebild för Kalmarsundskommissionen. 

Nu ökar insatserna uppströms i samarbete med Vattenråden. Vi vill visa er 

att engagemang gör skillnad! 

 

Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt presidiet förstärkt med Pia Prestel som deltagare och talare, att 

utarbeta ett presentationsmaterial i samarbete med 

Kalmarsundskommissionen och Torsås kommun som tydligt visar att 

engagemang gör skillnad. 

 

  

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 
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Beslutar styrelsen att 

 

Lägga informationsärendena till handlingarna. 

 

 

§ 13097 2013-03-02 Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara 

Samhällsförening med inbjudan (PDF) till deltagande i Bergkvaradagen den 

9 maj 2013. 

Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

2013-03-21, § 13111 resp. § 13110 resp. § 13108 resp. 13091.  

 

§ 13098 2013-03-03 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Susanna Minnhagen, 

Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med inbjudan (PDF) till Havs- 

och vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg samt protokoll (PDF) från 

styrgruppsmöte 8 februari 2013 i Torsås. 

Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

2013-03-21, § 13104 resp. § 13099 resp. § 13096 resp.  

protokoll 2013-02-26, § 13050 resp. § 13058. 

 

§ 13099 2013-03-03 Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Susanna 

  Minnhagen, Serviceförvaltningen, Kalmar kommun med uppmaningen att 

  hänga med på Kalmarsundskommissionens Göteborgsturné 16-17 april 

  2013 jämte information infotorg/utställning (PDF) och 

                    "djupdykning/workshops". (PDF)  

                   Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

                Protokoll 2013-03-21, § 13104 resp. § 13098 resp. § 13096. resp. 

                     protokoll 2013-02-26, § 13050 resp. 13058. 

 

§ 13100 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13042 (PDF) 

användningsområde för sedimentpump till Assar Johansson, förare av 

Truxorn. (PDF) 

Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

Protokoll 2013-03-21, § 13086 resp. protokoll 2013-02-26 § 13043 resp. 

protokoll 2013-01-15, § 13009 resp. protokoll 2012-11-20, § 12221. 

 

§ 13101 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13045 (PDF) till 

Mia 3 & 1 Textil i Kalmar som avser offert på Pikétröjor. 

Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

Protokoll 2013-03-21, § 13117 resp. protokoll 2013-02-26, § 13069 resp.  

§ 13068 resp. § 13067 resp. 13045 resp. protokoll 2013-01-15, § 13012 

resp. protokoll 2012-11-20, § 12225. 

 

§ 13102 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13047 

  avseende nominering (PDF) och motivering (PDF) till Kalmar kommuns 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen-9-maj-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen_2013-till-f%C3%B6reningar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kalmarsundskommissionens-verksamhet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan_Havsochvattenforum-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Protokoll_KSK_styrgrupp_130208-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vidarebefordrat-mail-fr%C3%A5n-Rune-H%C3%A4ng-med-p%C3%A5-Kalmarsundskommissionens-G%C3%B6tebrorgsturne.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenturn%C3%A9n-2013-i-G%C3%B6teborg-Infotorg-utst%C3%A4llning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenturnen-2013-i-G%C3%B6teborg-Djupdykning-workshop.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C2%A7-13042-Anv%C3%A4ndningsomr%C3%A5de-f%C3%B6r-sedimentpump.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13045.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expedition-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13047-milj%C3%B6pris.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C2%A7-13047-Kalmar-kommuns-internationella-milj%C3%B6pris-f%C3%B6r-20131.pdf
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  internationella miljöpris för 2013 till Susanna Minnhagen, Serviceförvalt- 

    ningen, Kalmar kommun. 

                 Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

              Protokoll 2013-03-21, § 13118 resp. § 13103 resp. protokoll 2013-02-26, 

                § 13047. 

 

§ 13103 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13047 avseende 

                    nominering (PDF) och motivering (PDF) till Kalmar kommuns 

                    internationella miljöpris för 2013 till Mats Elgqvist, Birgitta Hedvall och           

                   Håkan Larsson. 

             Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

                    Protokoll 2013-03-21, § 13118 resp. 13102 resp. protokoll 2013-02-26,  

              § 13047. 

 

§ 13104 2013-03-04 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13050 

  om deltagande i konferens (PDF) Vattenturnén 2013, Havs- och 

  vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg för Rune Fransén, Pia 

  Prestel och Karl-Gustaf Eklund. Anmälan har gjorts av sekretariatet via 

  internet på HaV:s hemsida. 

                 Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

               Protokoll 2013-03-21, § 13099 resp. § 13098 resp. § 13096 resp. 

                    protokoll 2013-02-26, § 13058 resp. § 13050. 

 

§ 13105 2013-03-05 Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun med information om  

intressanta aktiviteter (PDF) som händer under mars månad 2013. 

 

§ 13106 2013-03-05 Expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13046 (PDF) som 

berör Kustvårdsplan 2009-2012 (PDF) till Pernilla Landin, vattenprojekt- 

ansvarig i Torsås kommun. 

Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

Protokoll 2013-03-21, § 13089 resp. protokoll 2013-03-21, § 13046 resp. 

protokoll 2013-01-15, § 13014. 

 

§ 13107 2013-03-08 Centralt utskick av...                     

                    # Nyhetsbrev för mars månad 2013 (PDF) via mail (PDF) till 

                    medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom 

                    företag, myndigheter, organisationer och politik som står på 

                    Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

                    Protokoll 2013-03-21, § 13095. 

 

§13108 2013-03-09 Sekretariatet meddelar via mail (PDF) samtliga ledamöter i 

                     styrelsen för Kustmiljögruppen om deltagande i Bergkvara-dagen den 9 maj 

                     2013. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13047.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C2%A7-13047-Kalmar-kommuns-internationella-milj%C3%B6pris-f%C3%B6r-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Anm%C3%A4lan-om-deltagande-i-Vattenturnen-i-G%C3%B6teborg-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Fler-aktiviteter-%C3%A4r-nu-p%C3%A5-G1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Aktiviteter-Vattenr%C3%A5det-mars-april-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13046-Kustv%C3%A5rdsplanen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C2%A7-13046-Kustv%C3%A5rdsplan-2009-2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-f%C3%B6r-mars-m%C3%A5nad-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kustmilj%C3%B6gruppen-deltar-i-Bergkvaradagen-den-9-maj-2013.pdf
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              Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

             Protokoll 2013-03-21, § 13111 resp. 13110 resp. § 13097 resp. § 13091. 

 

§ 13109 2013-03-09 Sekretariatet översänder via mail (PDF) till ordföranden Rune 

                   Fransén uppgifter på lokala aktörer som säljer akrylatbensin till slutlig 

  konsument, volym i dunk och telefonnummer. 

           Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

             Protokoll 2013-03-21, § 13088. 

 

§ 13110 2013-03-09 Sekretariatet tillsänder via mail  

                    anmälan om deltagande i Bergkvaradagen (PDF) den 9 maj 2013 till  

                    Lena Gyllerfelt, Bergkvara Samhällsförening. 

                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

                    Protokoll 2013-03-21, § 13111 resp. § 13108 resp. § 13097 resp. § 13091.  

 

§ 13111 2013-03-10 Inkommer bekräftelse på anmälan (PDF) till Bergkvaradagen 

  den 9 maj 2013 från Lena Gyllerfelt, Bergkvara Samhällsförening.                  

                    Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

                 Protokoll 2013-03-21, § 13110 resp. § 13108 resp. § 13097 resp. 13091. 

 

 

 

Delgivningsärenden §§ 13112 - 13118 

 

 

Sekreteraren föredrar inkomna delgivningsärenden och då det inte under överläggningen 

framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

 

Beslutar styrelsen att 

 

Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

§ 13112 2013-02-22 Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Söderberg, Länsstyrelsen 

              i Kalmar län avseende bekräftelse på sekretariatets prenumeration av 

  nyhetsbladet Vattenblänk för 2013. Vattenblänk 2012-01 (PDF)  

              bifogas mailet. 

 

§ 13113 2013-03-04 Anmälan om deltagande (PDF) i VB:s (Vision Bergkvara) 

  sammanträde torsdagen den 7 mars 2013 i Båtklubbens lokaler i Bergkvara 

  jämte svar från Frida Portin. Kallelse och dagordning (PDF) har översänts 

  via mail från Rune Fransén. 

         

              

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Lokala-akt%C3%B6rer-som-s%C3%A4ljer-akrylatbensin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bergkvaradagen-den-9-maj-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Bekr%C3%A4ftelse-p%C3%A5-anm%C3%A4lan-2013-05-09.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenbl%C3%A4nk-2012-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattenbl%C3%A4nk-2012-011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Anm%C3%A4lan-om-deltagande-i-sammantr%C3%A4de-den-7-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-och-dagordning-till-sammantr%C3%A4de-den-7-mars-2013.pdf
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                Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende.  

             Protokoll 2013-03-21, § 13116. 

 

§ 13114 2013-03-05 Inkommer mailsvar (PDF) från Stellan Hamrin med anledning 

av sekretariatets expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13043. 

Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

Protokoll 2013-03-21, § 13087 resp. protokoll 2013-02-26, § 13043, resp. 

protokoll 2013-01-15, § 13010, resp. protokoll 2012-11-20, § 12222. 

 

§ 13115 2013-03-05 Inkommer mailsvar (PDF) från Madeleine Holm Eco-Logic 

marin miljökonsult med anledning av sekretariatets expediering av 

styrelsebeslut 2013-02-26, § 13048. 

§ 13116 2013-03-09 Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision 

Bergkvara avseende minnesanteckningar (PDF) från sammanträde   

den 7 mars 2013. 

Protokoll 2013-03-21, § 13113. 

  

§ 13117 2013-03-12 Inkommer mailsvar från Mia 3&1, Textil i Kalmar med anledning 

av sekretariatets expediering av styrelsebeslut 2013-02-26, § 13045. 

Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

Protokoll 2013-03-21, § 13101, resp. protokoll 2013-02-26, § 13045 resp.  

§ 13067 resp. 13068 resp. 13069 resp. protokoll 2013-01-15, § 13012 resp. 

protokoll 2012-11-20, § 12225. 

 

§ 13118 2013-03-10 Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall med anledning av att 

styrelsen nominerat Mats Elgqvist, Birgitta Hedvall och Håkan Larsson 

till Kalmar kommuns internationella miljöpris för 2013, enligt protokoll  

2013-02-26, § 13047. 

Se även inkomna handlingar och beslut i detta ärende. 

Protokoll 2013-03-21, § 13103 resp. § 13102 resp. protokoll 2013-02-26,  

§ 13047. 

 

 

§ 13119 Nästa styrelsemöte 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker i vecka 17, tisdagen  

den 23 april 2013 hos Göran Wahlström i dennes bostad i Djursvik med adress 

Garvarevägen 4. 

  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Stellans-svar-med-anledning-av-expediering-av-%C2%A7-13043-2013-02-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-02-26-%C2%A7-13048.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Minnesanteckningar-fr%C3%A5n-sammantr%C3%A4de-den-7-mars-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-03-07-Vision-Bergkvara-minnesanteckningar-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Mailsvar-avseende-expediering-av-styrelsebeslut-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/%C3%96verraskad-2.pdf
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§ 13120 Mötet avslutas 

 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang  

Kassören tackar på hela styrelsens vägnar Rune Fransén för god förtäring. 

  

 Ordföranden tar tillfället i akt och tillönskar ledamöterna En riktigt fridfull 

  påskhelg genom att översända denna lilla enkla hälsning som återfinns på nästa 

  sida. 

 

Vid pennan dag som ovan 

    Justeras: 

Karl-Gustaf Eklund 

Sekreterare     

                                    Rune Fransén 

    Ordförande 

 

                                                         

 


