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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 2 oktober 2013, klockan 18.00.   

Plats:  Hos Rune Fransén i dennes bostad i Bergkvara.  

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Göran Wahlström, ersättare 

 

§ 13223 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna till dagens 

   överläggning. 

 

 Föregående styrelseprotokoll från den 4 september 2013, §§13186 – 13215 

   samt 2013-09-09, §§ 13216-13222 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på 

   hemsidan. 

 

 

§ 13224 Dagordning  

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse med tillägg och justeringar enligt nedan 

  för… 

 

 § 13230  Avtal om webbtjänster för 2014. 

 

 § 13231  Kalkning av dike/diken (fosforfälla/fosforfällor) i Torsås kommun som 

mynnar i Kalmarsund. 

 

 

 

Fasställd dagordning - Beslutsärenden §§ 13225 – 13231 

§ 13225 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 13226 Verksamhetsbudget för 2014.  
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§ 13227 Sponsorträff med ”vänföretagen” till Kustmiljögruppen. 

§ 13228 Planering inför ”Höstträffen 2013”.   

§ 13229 Avtackning av ledamöter som lämnar styrelsen i samband med årsskiftet 2013. 

§ 13230 Avtal om webbtjänster för 2014. 

§ 13231 Strukturkalkning av dike/diken i Torsås kommun som mynnar i Kalmarsund. 

 

 

 

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 13232 – 13233 

 

§ 13232 Godkännande av Nyhetsbrev för oktober månad 2013. 

§ 13233 Information och kommunikation – handlingar i diariet återfinns på hemsidan för 

  perioden 2013-09-04 – 2013-10-02.  

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden §§ 13234 

§ 13234 Delgivningsärenden - handlingar i diariet återfinns på hemsidan för perioden 

2013-09-04 – 2013-10-02.  

§ 13235 Nästa styrelsemöte 

§ 13236 Mötet avslutas 

 

Beslutsärenden §§ 13225 – 13231 

 

§ 13225 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

Under överläggningen med styrelsen den 4 september 2013 framkom följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 2 september 

2013 uppgår till 14 096 kronor, efter det att den upplupna räntan per den 25 juli 

2013 tillförts företagskontot i Swedbank och att det på samma datum återfinns 

150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto i Swedbank med en 

bindningstid på 3 månader.  Den aktuella specialinlåningsräntan för perioden 

2013-07-25--2013-10-27 uppgår till 1.95 %.  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka kassören för den ekonomiska redovisningen. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att bilägga den ekonomiska rapporten till 

protokollet.  
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Vid dagens överläggning den 2 oktober 2013 med styrelsen 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. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 2 oktober 

2013 uppgår till 14 046 kronor, efter det att den upplupna räntan per den 25 juli 

2013 tillförts företagskontot i Swedbank och att det på samma datum återfinns 

150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto i Swedbank med en 

bindningstid på 3 månader.  Den aktuella specialinlåningsräntan för perioden 

2013-07-25--2013-10-27 uppgår till 1.95 %.  

 

Ordföranden berättar att det projekt som Torsås Kustmiljögrupp deltagit i vad 

avser att utvärdera hantering, energinytta och ekonomiska förutsättningar vid 

tillverkning av bränslepellets med vass som råvara nu är avslutat. 

Kustmiljögruppen har erhållit 5 000 kronor per den 28 juni 2013 från Torsås 

kommun för detta projekt. 

 

Roland Blomqvist redogör även från de diskussioner som kom upp på det 

senaste Vattenrådsmötet vad avser… 

 

… ”Bidrag till ett rikt växt- och djurliv. Ekonomiskt stöd till anläggning och 

restaurering av olika ekosystem och livsmiljöer i Skåne län” samt 

  

  …”EU:s Strukturfonder för miljö- energi- klimat. Nulägesinformation till 

  klimatsamverkans referensgrupp EU:s 

 

 Roland B tror, att detta kan vara en av flera ekonomiska källor som såväl 

  Kustmiljögruppen som medlemsföreningarna kan hämta pengar ifrån.   

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Kassören Kennert Täck, ordföranden Rune Fransén och ledamoten 

Roland Blomqvist för informationen. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att distribuera de två ekonomiska rapporterna som 

omnämns ovan till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 Att lägga redovisningen till handlingarna. 
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§ 13226 Verksamhetsbudget för 2014.  

 

Under överläggningen med styrelsen den 4 september 2013 framkom följande. 

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsbudget. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt kassören att ta fram ett förslag till verksamhetsbudget som skall 

föreläggas styrelsen vid sitt ordinarie styrelsemöte den 2 oktober 2013. 

 Kassörens förslag till verksamhetsbudget skall vara berett av styrelsen som 

skall lämna förslag på verksamhetsbudget för 2014 och som skall beslutas 

vid föreningsstämman den 26 oktober 2013. 

 

  

Vid dagens överläggning den 2 oktober 2013 med styrelsen 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. 

 

Ordföranden vänder sig till kassören om dennes förslag till verksamhetsbudget 

för 2014 med beaktande av det redovisade ekonomiska utfall för de första 8 

månaderna under 2013, som finns redovisat i protokoll från 2013-09-04,  

§ 13189. Kassören ber att få återkomma i detta ärende, när förslag till 

verksamhetsbudget för 2014 är upprättat. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt kassören att ta fram ett förslag till verksamhetsbudget för 2014, 

som i god tid före föreningsstämman den 26 oktober 2013 finns tillgängligt 

både på hemsidan och via mail nått medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

så att de vid föreningsstämman kan fatta korrekta beslut. 

 

 

 

§ 13227 Sponsorträff med ”vänföretagen” till Kustmiljögruppen. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 4 september 2013 framkom följande. 
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Styrelsen har i budget för verksamhetsåret 2013 avsatt 3 000 kronor för en 

”sponsorträff” för de vänföretag som ekonomiskt stöder Kustmiljögruppen under 

2013-2015. 

 

Målsättningen med ”sponsorträffen” är givetvis att i handling visa styrelsens 

uppskattning för de bidrag, stora som små, som vänföretagen har givit 

Kustmiljögruppen för att stödja dess miljöarbete utmed kustremsan i Torsås 

kommun. 

  

Det är dock lika viktigt att väcka intresse för ”vår vision om ett mer optimalt  

samspel mellan skogs- och lantbruket uppströms vattendragen och 

kustmiljöfolket nedströms”! samt ”att man kan göra skillnad, om man bara vill”! 

 

Detta kan ske t.ex. genom utdelning av diplom, föreläsningar, exkursioner, 

besöka en våtmark, ett vattendrag, proppa ett dike o.s.v. och på så sätt möta 

”vänföretagens” reaktioner. 

 

Ytterligare att ge information om vad Kustmiljögruppen står för, hur vi arbetar 

samt vad vi i själva verket gör och bidrar med för en bättre kustmiljö genom 

Powerpointpresentation. Vasslåtter och numera muddring av mindre bad- och 

båtplatser är ytterligare exempel på vad Kustmiljögruppen varit med och 

påverkat till för en bättre kustmiljö. 

 

Ordföranden för Kustmiljögruppen har även fungerat som konsult och 

representant i arbetsgruppen kring Vision Bergkvara, etapp ett och numera även 

etapp två.   

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Till Roland Blomqvist ge i uppdrag att utforma ett program med inbjudan 

som skall undertecknas av ordföranden och Roland B. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 9 september 2013 framkom följande. 

Ärendet har tidigare behandlats vid styrelsesammanträdet 2013-09-04,  

§ 13198, som utgör underlag för dagens överläggning och beslut. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Sponsorträffen skall ske i samband med ”Höstträffen 2013”, lördagen den 26 

 oktober 2013. 
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Vid dagens överläggning den 2 oktober 2013 med styrelsen 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. 

 

Sponsorträffen med Kustmiljögruppens ”vänföretag” skall vara en integrerad del 

i ”Höstträffen 2013”, vilket ställer extra krav på oss som arrangör, att göra 

”Höstträffen 2013” särskilt miljömässigt informativ och intressant. För våra 

kontaktpersoner i medlemsföreningarna borde det skapa nyfikenhet på, vilka 

företag och företagare som sponsrar vår ideella verksamhet. 

 

Ordföranden redogör för att kontakten med Benno Jönsson, som finns omnämnd 

i nästa paragraf 13228, trots stort intresse från båda parter, har visat sig vara 

föga framgångsrikt mycket till följd av det förhållandevis långa avståndet 

mellan västkusten och Torsås. Diskussioner har även förts med företrädare på 

Länsstyrelsens miljövårdsenhet och institutionen för biologi och miljö inom 

disciplinen akvatisk ekologi vid Linnéuniversitetet. Ordföranden meddelar, att 

besked kommer att lämnas till Kustmiljögruppen, senast fredag i vecka 40, om 

temat och deltagare. Styrelsen uppfattar det som extra viktigt, inte minst för att 

våra sponsorer deltar, att det blir personer med hög miljömässig integritet från 

Länsstyrelsen och/eller Linnéuniversitetet, faktorer som har stor betydelse även 

för närvaron bland deltagarna. 

 

Ordföranden redogör för att från Torsås kommun, så kommer Håkan Algotsson, 

kommunstyrelsens ordförande, Martin Storm, ny samhällsbyggnadschef och 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka ordföranden för informationen. 

 Be sekreteraren, att beakta vad som anförts och beslutats om i denna 

paragraf, då det gäller den fortsatta planeringen inför ”Höstträffen 2013”. 

 

 

 

§ 13228 Planering inför ”Höstträffen 2013”.  

 

 Under överläggningen med styrelsen den 4 september 2013 framkom följande. 

 

Sekreteraren önskar redan nu i samband med det första styrelsemötet för hösten 
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2013 få riktlinjer på hur arbetet med ”Höstträffen 2013” skall både läggas upp, 

planeras och genomföras. 

 

Punkter som styrelsen redan nu måste ta ställning till är bland annat… 

 

 Tidpunkt 

 Tema 

 Program 

 Bokning av lokal 

 Inbjudan, deltagare 

 Kallelse till föreningsstämma med val, verksamhetsbudget och 

verksamhetsplan för 2014 

 Vem gör vad 

 Checklista 

 

Rubrikerna ”tema och program” är väl invävda och avhängiga av varandra och 

målsättningen för ”Höstträffen 2013” är att engagera en intressant person som 

kan delge de inbjudna personerna intressant kunskap i ett aktuellt miljöämne, 

som berör vår kustmiljö i Torsås kommun. 

 

Personer som omnämns är… 

 

… Benno Jönsson som är filosofie doktor i marin botanik och har doktorerat vid 

Göteborgs universitet med tonvikt lagd på olika genomströmningsprojekt på 

västkusten. 

… Jonas Nilsson som är fil.dr. och forskare vid Linnéuniversitetet på 

institutionen för biologi och miljö inom disciplinen akvatisk ekologi. 

 

Det står givetvis ordföranden fritt att ta kontakt med den eller de personer som 

kan tänkas ge kustmiljöfolket en intressant föreläsning. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tidpunkten för ”Höstträffen 2013” skall ske lördagen den 26 oktober 2013. 

 Ge sekreteraren redan nu i uppdrag att lägga ut tidpunkten för ”Höstträffen” 

på hemsidans förstasida under ”senaste nytt”. 

 I första hand skall Båtklubbens lokaler i Bergkvara småbåtshamn användas 

mot bakgrund av att där finns alla de utensilier som behövs för en väl 

genomförd ”Höstträff”. 

 Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén skall sondera och ta kontakt 

med de personer som kan tänkas vara bra föreläsare och ha ett 

intresseväckande program. 
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 Beroende på föreläsare och dennes presentation kommer temat för 

”Höstträffen” att utkristalliseras. 

 

 

Vid dagens överläggning den 2 oktober 2013 med styrelsen 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. 

 

Ledamöterna går igenom, kompletterar och justerar den checklista inför 

”Höstträffen 2013” som sekreteraren bifogat kallelsen till dagens överläggning. 

 

Ordföranden redogör vidare för de kontaktar han haft med Magnus Rosenborg, 

Miljöföreningen Södra Ragnabo, då det gäller omhändertagandet av den vass 

som slogs 2012 och som legat på tork på pålar sedan dess. Vassen har under 

sensommaren spritts ut över en bit åkermark i Ragnabo/Månstorp som utgör 

provyta för följande tänkvärda och intressanta experiment. Genom maskinell 

bearbetning med hjälp av traktor som kört över vassen på provytan och genom 

tyngden av traktorn så smulades den torra vassen sönder. Detta är ett exempel på 

hur näringsfattig jord kan tillföras humus och öka C-halten i marken. 

 

Alla åtgärder, tankar och idéer som ökar medlemsföreningarnas intresse och ger 

dem incitament för att både slå och omhänderta vassen är viktigt för kustmiljön i 

Torsås kommun. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Magnus Rosenborg et al skall få berätta för deltagarna om sina erfarenheter 

på ”Höstträffen 2013”. 

 Sekreteraren beaktar detta vid upprättandet av det detaljerade programmet 

med tidsangivelser för ”Höstträffen 2013”. 

 Fastställa checklistan för ”Höstträffen 2013”. 

 Fastställa inbjudan till ”Höstträffen 2013”. 

 Fastställa dagordningen till föreningsstämman, som följer direkt på 

”Höstträffen 2013”. 

 

 

 

 

 



9 

 

§ 13229 Avtackning av ledamöter som lämnar styrelsen i samband med årsskiftet 2013. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Samtliga ledamöter, såväl ordinarie som ersättare, (Rune Fransén, Solbrith 

Hellman och Göran Wahlström) undanber sig avtackning med blommor för 150 

kronor i samband med att de lämnar styrelsen vid årsskiftet 2013. 

 

Sekreteraren föreslår att avtackning skall ske av Kustmiljögruppens nye/nya 

ordförande i samband med ”Vårträffen 2014” i maj månad 2014. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med sekreterarens förslag. 

 

 

 

 

§ 13230   Avtal om webbtjänster för 2014. 

 

 Styrelsen har ett optimalt och väl fungerande samarbete med Johan Blomqvist, 

  Webbochform.se. Sekreteraren redogör för det avtal om webbtjänster som 

  tecknats för verksamhetsåret 2013 och som löper ut vid årsskiftet 2013. Avtalet 

  skall vara uppsagt och/eller för omförhandling senast den 31 oktober 2013. 

 

 Ordföranden redogör för den situation som uppkom förra året, då Johan 

  Blomqvist förbisåg, att säga upp avtalet i rätt tid för omförhandling. 

 

För att undvika att detta sker även detta år, så är det ledamöternas uppfattning att 

sekreteraren skall genom mail påkalla Johan Blomqvist, att om omförhandling 

skall ske inför verksamhetsåret 2014, så måste sådan omförhandling av ena eller 

båda parterna påkallas före den 31 oktober 2013. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraen i uppdrag att översända beslutsparagraf 13230 till Johan 

Blomqvist, WebbochForm.se 
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§ 13231   Kalkning av dike/diken (fosforfälla/fosforfällor) i Torsås kommun som mynnar i 

  Kalmarsund. 

 

 Styrelsen har i protokollet från den 4 september 2013 behandlat följande ärende 

i paragraferna 13194 - Utvärdering och uppföljning av inventeringsarbetet med 

kartläggning av diken som rinner ut i Kalmarsund samt paragraf  

13195 - Rapport från kartläggning av dike/en i Södra Kärr som rinner ut i den i 

stort sett instängda viken i Södra Kärr. 

 

 Det är ledamöternas samfällda och bestämda uppfattning att det är synnerligen 

angeläget, att de pengar som finns reserverade för anläggande av s.k. kalkdiken 

(fosforfällor) under 2013 kommer till användning. Även om det bara återstår tre 

månader för 2013 och att det krävs en hel del tillstånd samt att arbetet måste 

vara slutfört före årsskiftet borde ändock ett seriöst försök göras för att 

åtminstone kunna slutföra ett försök att anlägga ett dike.  

 

 Det finns enligt sekreteraren en slutförd dikesinventering för Södra Kärr 

Samfällighetsförening och en geografisk dikesinventering för Norragårdens 

Samfällighetsförening, som översänts till Pernilla Landin, Torsås kommun. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att översända information till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner att det finns möjlighet för 2014 att 

ansöka om ekonomiska medel för kalkning av diken inom respektive 

medlemsförening efter avslutad dikesinventering. 

 

 

 

 

Informationsärenden §§ 13232 – 13233 

 

 

§ 13232 Godkännande av Nyhetsbrev för oktober månad 2013. 

 Sekreteraren redogör för att nyhetsbrevet för oktober månad 2013 kommer att 

  behandlas av presidiet efter dagens sammanträde, då det under dagens 

  överläggning kommer fattas beslut som påverkar Nyhetsbrevet utformning och 

  innehåll. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Ge presidiet i uppdrag att utforma Nyhetsbrevet för oktober 2013. 
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§ 13233 Information och kommunikation – handlingar i diariet återfinns på hemsidan för 

  perioden 2013-09-04 – 2013-10-02.  

2013-09-04 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med inbjudan till 

stormöte  

2013-10-01 med anledning av bildande av ekonomisk 

förening. Stadgar (PDF) bifogas mailet. 

2013-09-09 

Johan Blomqvist, Webb & Form lämnar uppgifter om besöksstatistik för 

hemsidan under tre tidsperioder 201201-201212 (PDF) resp. 201201-

201306 (PDF) samt 201301-201306(PDF). 

2013-09-12 

Assar Johansson, förare av Truxormaskinen meddelar sekretariatet att, om 

inget oförutsett inträffar, så kommer vasslåtter att påbörjas i Södra Kärr 

under vecka 38. 

2013-09-13 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan till en exkursion längs 

Ljungbyån 2013-09-21 (PDF). 

2013-09-16 

Centralt utskick av... 

Nyhetsbrev för september månad 2013 (PDF) via mail (PDF) 

samt inbjudan (PDF) till en exkursion längs Ljungbyån (PDF) till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de exekutiva personer 

inom företag, myndigheter, organisationer och politik som står förtecknade 

på vår externa mailinglista.  

2013-09-26 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara angående 

påminnelse om stormöte den 1 oktober 2013. Underlagsmaterial återfinns i 

diariet 2013-09-04. 

2013-09-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan, Blomqvist, Webb & Form, om att 

filmen "Vassröjning i Båtastan", som Gunnel Göstasson, Gunnarstorp 

Miljöförening översänt som mail per den 2013-09-25 till sekretariatet, nu är 

inlagd på hemsidan. Klicka nedan för att se 

filmen. http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vision-Bergkvara-storm%C3%B6te-1-oktober-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vision-Bergkvara-stadgar-f+%C3%82rslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-Audience-Overview-20120101-20121231.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-Audience-Overview-20120101-20130630.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-Audience-Overview-20120101-20130630.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Analytics-www.kustmiljogruppen.org-Audience-Overview-20130101-20130630.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-vattenexkursion-2013-09-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-en-exkursion-l%C3%A4ngs-Ljungby%C3%A5n-2013-09-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-en-exkursion-l%C3%A4ngs-Ljungby%C3%A5n-2013-09-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-september-2013-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-f%C3%B6r-september-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-en-exkursion-l%C3%A4ngs-Ljungby%C3%A5n-2013-09-211.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vision-Bergkvara-p%C3%A5minnelse-om-storm%C3%B6te-2013-10-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Film-B%C3%A5tastan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/
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Delgivningsärenden §§ 13234 

 

§ 13234 Delgivningsärenden - handlingar i diariet återfinns på hemsidan för perioden 

2013-09-04 – 2013-10-02.  

 2013-09-13 

Sekretariatet meddelar SpeedLedger styrelsens beslut 2013-09-04, § 13189 

vad avser erbjudande om e-bokföring. (PDF) 

2013-09-16 

Inkommer svarsmail (PDF) Sören Bondesson, Torsås kommun med 

anledning av sekretariatets centrala utskick av Nyhetsbrev för september 

månad 2013 till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de 

exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik 

som står förtecknade på vår externa mailinglista.  

2013-09-16 

Inkommer svarsmail (PDF) Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor, med 

anledning av sekretariatets centrala utskick av Nyhetsbrev för september 

månad 2013 till medlemsföreningarnas kontaktpersoner samt till de 

exekutiva personer inom företag, myndigheter, organisationer och politik 

som står förtecknade på vår externa mailinglista.  

2013-09-18 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsparagraf 

13200 (PDF) Styrelse 2014 - fem ordinarie ledamöter jämte två ersättare till 

valberedningens ledamöter för information och handläggning. 

2013-09-22 

Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening 

med två bilder från vasslåtter 2013 - iläggning av vass i pråm (PDF) med 

hjälp av Truxorn samt urtagning av vass ur pråm (PDF), hej å hå 

samt verksamhetsberättelse för 2012-2013 (PDF) 

2013-09-24 

Inkommer ett trevligt och informativt svarsmail (PDF) från Gunnel 

Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening med anledning av sekretariatets 

mail 2013-09-23. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Speedledger-e-bokf%C3%B6ring-2013-09-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-september-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-september-2013.doc-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-09-04-13200.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expedierinmg-av-%C2%A7-13200-Styrelse-f%C3%B6r-20142.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expedierinmg-av-%C2%A7-13200-Styrelse-f%C3%B6r-20142.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vassr%C3%B6jning-i-B%C3%A5tastan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Gunnarstorp-Milj%C3%B6f%C3%B6rening-vassl%C3%A5tter-2013-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Gunnartorps-Milj%C3%B6f%C3%B6rening-vassl%C3%A5ttern-2013-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Gunnarstorp-Milj%C3%B6f%C3%B6rening-verksamhetsber%C3%A4ttelse-2012-2013...pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vassr%C3%B6jning-i-B%C3%A5tastan-2.pdf
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§ 13235 Nästa styrelsemöte 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker i vecka 44, onsdagen den  

30 oktober 2013 hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr. 

  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

§ 13236 Mötet avslutas 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang  

samt att kassören Kennert Täck tackar på hela styrelsens vägnar Rune Fransén 

för en god förtäring. 

 

 

 

Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   Rune Fransén 

Sekreterare    Ordförande  

 

 


