
 

Protokoll fört vid styrelsemöte inom Torsås kustmiljögrupp 
 

 

Tid:  Torsdagen  den 22 september 2011 

 

Plats:  I bostaden hos Rune Fransén   
 

Närvarande:  Rune Fransén, ordförande 
  Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 
  Roland Blomqvist 
  Solveig Johansson 
  Pia Prestel 
  Solbrith Hellman, ej tjänstgörande ersättare 
   
§ 01 Mötets öppnande 

 
Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna. 
Dagordningen fastställs med tillägget för § 07 – deltagande i Third Exchange 
Meeting in Krynica 31/8-1/9 2011 
Protokollsjusterare är ordföranden. Se vidare § 04 
Föregående styrelseprotokoll 2011-08-29 godkänns och läggs till handlingarna. 
Upprättat PM-1 avseende hemsidan godkänns och läggs till handlingarna. 
Protokollet läggs ut på hemsidan av sekreteraren. 
 

§ 02 Fastställd dagordning  
  

• § 03 Kallelser till styrelsemöten 
• § 04 Justering av protokoll 
• § 05 Kontakter med massmedia 
• § 06 Förråd/lager av material som ägs av Kutsmiljögruppen 
• § 07 Kustmiljögruppens deltagande i Third Exchange Meeting in Krynica 

31/8-1/9 2011 
• § 08 Kustmiljögruppens deltagande i Kustvattenturnén i Västervik 7-8 

september 2011 
• § 09 Kustmiljögruppens deltagande i Vattenrådens dag i Timmernabben 21 

september 2011 
• § 10 Fortsatt arbete med hemsidan enligt Johan Blomqvists arbetsmodell 
• § 11 Program för höstträff med Kustvattenföreningarna (16 stycken) 
• § 12 Nästa styrelsemöte 
• § 13 Mötet avslutas 

 
 
 



§ 03 Kallelser till styrelsemöten 
 

Styrelsen beslutar att kallelser till styrelsemöten skall ske via E-post som 
utsänds av sekretariatet 7 kalenderdagar före styrelsemöte. Innan kallelse sänds 
ut skall ordföranden konsulteras. Kallelse skall ske med hjälp av 
kvittensfunktion, så att sekretariatet kan få kunskap om att styrelseledamot 
erhållit kallelsen. 

 
§ 04 Protokollsjustering 
 

Styrelsen beslutar att protokollet justeras av ordföranden. 
 
§ 05 Kontakter med massmedia  
 

Styrelsen har som ambition att hålla massmedia uppdaterat på både stora och 
små händelser som sker i Kustmiljögruppen. Massmedia via tidningarna 
Barometern och Östran på dess lokalsidor blir en länk mellan Kustmiljögruppen 
och innevånarna i Torsås kommun. I detta sammanhang bör särskilt noteras 
utbytet av information mellan Torsås kommun, Kalmarkommissionen och de 
olika Kustmiljöföreningarna. Det utvecklas därmed ett finmaskigt 
informationsnät som gagnar alla aktörer som har intresse för kustmiljöfrågor. 
Sekretariatet skall så långt det vara möjligt kontinuerligt tillhandahålla 
massmedia pressmeddelanden. 
 
Styrelsen beslutar att upprättat pressmeddelande/pressrelease från sekretariatet 
godkänns för att sändas till Barometern och Östrans lokalredaktioner i Torsås 
samt för kännedom till Jan Andersson Torsås kommun, Susanna Minnhagen 
Kalmarkommissionen och Johan Blomqvist Torsås kommun samt inlägges på 
hemsidan. 
 
Kontakter med TV och radio oavsett vad det handlar om skall alltid ske av och 
med ordföranden. 
 
Pia skall visa K-G den klippbok som finns och hur detta fina och viktiga 
material skall hanteras. 

 
§ 06 Förråd/lager av material som ägs av Kustmiljögruppen 
 

Kustmiljögruppen har ett behov av att kunna förvara det material som ägs av 
föreningen. Det utgörs av arkivpärmar, varierande former av 
utställningsmaterial mm. Sekreteraren (K-G Eklund) har erbjudit sig att 
kostnadsfritt förvara Kustmiljögruppens material i dennes bostad, så länge K-G 
Eklund är sekreterare. 
 
När materialet överlämnas av ordföranden skall detta kvitteras av sekreteraren. 

 
§ 07 Kustmiljögruppens deltagande i Third Exchange Meeting in Krynica 31/8-1/9 

2011 
 



Pia representerade Kustmiljögruppen i denna konferens och redogör i korthet för 
resan och dess intressanta innehåll. Pia bekräftar att kostnaderna för konferensen 
betalas i sin helhet av Torsås kommun. Pia upprättar PM som utsänds till 
ledamöterna. PM:et läggs in på hemsidan. 

§ 08  Kustmiljögruppens deltagande i Kustvattenturnén i Västervik 7-8 september 
2011 

 
Rune, Roland, Solveig och K-G representerade Kustmiljögruppen. Susanna 
Minnhagen vid Kalmarkommissionen har lagt ut såväl bilder som material som 
återfinns på Kalmarkommissionens hemsida. 

 
§ 09 Kustmiljögruppens deltagande i Vattenrådens dag i Timmernabben 21 

september 2011 
 
 Ordföranden har i samråd med sekreteraren beslutat att vi inte skall närvara vid 

denna sammankomst, då andra och viktigare kustmiljöfrågor måsta avhandlas 
vid denna tidpunkt. 

 
§ 10 Fortsatt arbete med hemsidan enligt Johan Blomqvists arbetsmodell 
 
 Arbetet med hemsidan fortsätter. Styrelsens tankar och kommentarer 

sammanfattas i PM 2 som utgör arbetsmaterial för styrelsen innan hemsidan är 
färdig. PM 2 skall givetvis tillställas Johan Blomqvist. 

 
 Styrelsen beslutar att sekretariatet bör få tillgång till de datanycklar som Johan 

har för att kunna komma vidare i arbetet med hemsidan. Målsättningen måste 
vara att det vi själva kan göra, skall vi också göra. Det ökar kunskapen om 
hemsidans material samt att den hela tiden hålls aktuell och utvecklas. 

 
§ 11 Program för höstträff med Kustvattenföreningarna (16 stycken) 
 

Styrelsen beslutar att ägna hela nästa styrelsemöte åt denna fråga. Höstträffen 
kommer att ske i november månad. 

 
§ 12 Nästa styrelsemöte 
 

Nästa styrelsemöte äger rum torsdagen den 6 oktober 2011 hos K-G Eklund.  
 
 
§ 13 Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring 
 
  
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
Karl-Gustaf Eklund   Rune Fransén  
Sekreterare    Ordförande 
 


