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Protokoll fört vid styrelsemöte inom Torsås Kustmiljögrupp 
 
 
Tid:  Torsdagen den 6 oktober 2011 
 

Plats:  I bostaden hos K-G Eklund   
 
Närvarande:  Rune Fransén, ordförande 

  Roland Blomqvist 

  Pia Prestel 

  Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

   

   

§ 01 Mötets öppnande 

 

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 

 

Dagordningen fastställs med tillägg för 

  

§ 05 – Genomgång av pärm (Kustmiljögruppen 1) med ekonomiskt innehåll 

§ 06 - Studiebesök från Ölands vattenråd vid Höstträffen med 

Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun 

§ 07 - Björkenäs stugförening inkommer med begäran om att Kustmiljögruppen 

skall uttala sig om föreslagen vattenverksamhet 

§ 10 - Delgivningar: Roland Blomqvist meddelar att styrelsen för Södra Kärr 

samfällighetsförening ånyo insänt en skrivelse till Torsås kommun, 

undertecknad Berit Holmgren, med begäran om bidrag till drift av syrepumpar i 

”viken” mellan Nötholmen och fastlandet 

 

Föregående styrelseprotokoll 2011-09-22  godkänns och läggs till handlingarna. 

Upprättat PM-2 avseende hemsidan godkänns och läggs till handlingarna. 

Protokollet läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 

 
§ 02 Fastställd dagordning  

  
 § 03 Styrelseprotokoll från den 19 juli 2011  

 § 04 Kvittens på mail från sekretariatet 

 § 05 Genomgång av pärm (Kustmiljögruppen 1) med ekonomiskt innehåll 

 § 06 Studiebesök från Ölands vattenråd vid Höstträffen med 

Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun 

 § 07 Björkenäs stugförening inkommer med begäran om att 

Kustmiljögruppen skall uttala sig om föreslagen vattenverksamhet i 

Skeppeviksviken 

 § 08 Program för Höstträff med Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun 
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 § 09 Fortsatt arbete med hemsidan enligt Johan Blomqvists arbetsmall 

 § 10 Delgivningar 

 § 11 Nästa styrelsemöte 

 § 12 Mötet avslutas 

 

 

§ 03  Styrelseprotokoll från den 19 juli 2011 

 

Styrelsen beslutar att ordföranden överlämnar justerat protokoll till sekreteraren 

så att denne kan lägga ut protokollet på hemsidan. 

 

§ 04 Kvittens på mail från sekretariatet 

 

Sekreteraren förklarar att dennes Hotmail inte innehåller funktionen ”kvittens på 

sända mail”. Sekreteraren erbjuder sig att övergå till Telia där denna funktion 

finns. 

Styrelsen beslutar att tills vidare skall sekreterarens Hotmail användas och där 

ledamöterna i styrelsen bekräftar att de erhållit mailkorrespondens med ett 

enkelt ”ok”. 

 

§ 05 Genomgång av pärm (Kustmiljögruppen 1) med ekonomiskt innehåll 

 

Vid genomgång av Kustmiljögruppens pärm 1 framgår att det finns en flik 

”ekonomi” som innehåller diverse ekonomiska handlingar. 

Styrelsen beslutar att ordföranden, kassören och sekreteraren går igenom 

materialet och tar ställning till hur detta skall hanteras. 

 

§ 06  Studiebesök från Ölands vattenråd vid Höstträffen med Kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun 

 

 Det har inkommit mail från Kristin Bertilius, miljösamordnare i Borgholms 

kommun, med önskan om att få komma till Kustmiljögruppen och få kunskap 

om hur vi arbetar, tänker och agerar i de olika, små som stora frågor, som berör 

vår kustmiljö i Torsås kommun och vår närhet till Kalmar sund. 

 Styrelsen beslutar att inbjuda representant/-er från Ölands vattenråd till vår 

Höstträff med Kustmiljöföreningarna. Det är styrelsens uppfattning att detta är 

ett mycket bra valt tillfälle och ligger även inom den närmaste tiden.  

 Rune Fransén sköter kontakterna med Kristin Bertilius. 

 

§ 07 Björkenäs stugförening inkommer med begäran om att Kustmiljögruppen skall 

uttala sig om föreslagen vattenverksamhet i Skeppeviksviken 

 

 Styrelsen beslutar i rubricerat ärende att se den muntliga föredragningen av 

ordföranden som en delgivning och ärendet återfinns som sådant under § 10. 

 

§ 08 Program för Höstträff med Kustmiljöföreningarna i Torsås kommun 

 

 Styrelsen diskuterar tidpunkt, lokal, externa deltagare och aktörer för och i 

kustmiljöfrågor, tema, frågor som bör/skall behandlas, programpunkter, 

arbetsmodell för Kustmiljöföreningarna mm. 
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Styrelsen beslutar följande vad avser Höstträffen med Kustmiljöföreningarna 

 

 att den i första hand skall gå av stapeln lördagen den 12 november 2011 i vecka 

45, 

att den i första hand skall vara förlagd till Sjöfartsmuseet i Bergkvara,  

att sekreteraren meddelar omgående styrelsens ledamöter när tid och plats 

fastställts 

 att den skall pågå mellan 10.00–13.00  med avbrott för fika och förfriskningar, 

 att följande uppräknade organisationer bör/skall vara representerade, Kalmar- 

sundskommissionen, Torsås kommun, Länsstyrelsen, Kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun, studiebesök från Ölands Vattenråd, 

 att antalet deltagare beräknas till ca totalt 35 personer, 

 att temat skall vara ”Hur går vi vidare för ett friskare kustvatten?” 

  

 Ramprogram för dagen diskuterades. Följande programpunkter bör återfinnas i 

inbjudan till deltagarna; 

 

1. Välkommen 

2. Presentation av deltagare 

3. Kommunens syn på hur det ser ut med kustvattenmiljön 

4. Vad händer i Kalmarsundskommissionen den närmaste tiden? Vad kan vi 

tillgodoräkna oss i Torsås? 

5. Torsås Kustmiljögrupp – Hur är vi organiserade och vad är vår uppgift i det 

lokala och regionala kustmiljöarbetet? 

6. Kustmiljöföreningarnas aktuella frågor 

7. Vad är vår gemensamma syn på miljösituationen längs vår kust? Vad gör vi 

närmast? 

8. Avstämning av prioriteringarna i Kustvårdsplanen 

9. Avslutning 
 

 Arbetet inom styrelsen med Höstträffen fördelas enligt följande: 

 

 Rune Fransén tar kontakt med Christer Harrysson om vi kan få disponera 

Sjöfartsmuseet, tar kontakt med Håkan Algotsson, Jan Andersson, Stan Weyns 

Torsås kommun, Johan Wendell och Anders Kjellberg Länsstyrelsen i Kalmar 

samt Kristin Bertilius Ölands vattenråd. 

 

 K-G Eklund tar kontakt med Susanna Minnhagen Kalmarsundskommissionen 

om de kan medverka och vad de kan erbjuda vad avser kunskaper och bidrag till 

temat för dagen. 

 

 Roland Blomqvist tar förnyad kontakt med forskningsingenjör Benno Jönsson 

vid kompetenscentrum Biodiversitet, Göteborgs universitet för att skaffa mer 

kunskap om vad han/de skulle kunna erbjuda oss vid årsmötet i maj/juni 2012 på 

temat döda bottnar, restaurering av dessa samt ökad genomströmning av 

instängda vatten 
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 Roland skall stämma av inhämtade uppgifter med Susanna Minnhagen vid 

Kalmarsundskommissionen och därefter presentera resultatet för styrelsen. 

 

Ordföranden uppmanar styrelseledamöterna att läsa igenom Kustvårdsplanen 

till nästa styrelsemöte den 3 november, så att vi kan diskutera och ta ställning till 

programpunkten 8 på Höstträffen ” Avstämning av prioriteringarna i 

Kustvårdsplanen” 

 

§ 09 Fortsatt arbete med hemsidan enligt Johans arbetsmall 

 

 Styrelsen beslutar att sekreteraren upprättar minnesanteckningar och PM 3 för 

de tankar och resultat som styrelsen kommer fram till då det gäller hemsidan. 

 

§ 10 Delgivningar 

 

- Björkenäs stugförening inkommer med begäran om att Kustmiljögruppen 

skall uttala sig om föreslagen vattenverksamhet i Skeppeviksviken. 

- Roland Blomqvist meddelar att styrelsen för Södra Kärr 

samfällighetsförening ånyo insänt en skrivelse, undertecknad Berit 

Holmgren, till Torsås kommun med begäran om bidrag till drift av 

syrepumpar i ”viken” mellan Nötholmen och fastlandet. 

 

§ 11 Nästa styrelsemöte 

 

Nästa styrelsemöte äger rum onsdagen den 3 november 2011, k. 18.00 hos 

Roland Blomqvist. 

 

§ 12 Mötet avslutas 

 

 Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring. 

 

 


