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Kallelse till Styrelsemöte 

 

Tid: Onsdagen den 23 maj 2012, klockan 18.00   

Plats: I bostaden hos Rune Fransén 

 

Dagordning 

1. Mötets öppnande 

- Dagordningen fastställs 

- Föregående styrelseprotokoll från den 16 april 2012 godkänns/justeras, varefter det 

läggs ut på hemsidan. 

- Protokoll från den 19 juli 2012 bifogas kallelsen, är återskapat efter Karl-Gustaf 

Eklunds minnesanteckningar, godkänns/justeras varefter det läggs ut på hemsidan. 

 

Beslutsärenden 

 

§ 12103 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

12 mars 2012 § 12003. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12059 togs följande 

beslut att… 

 

 Ge kassören i uppdrag att gå igenom de gamla räkenskaperna och undersöka 

när beslut om det första Riksgälds sparande togs och hur rörelserna på detta 

konto sett ut historiskt. 

 Därefter kan och skall ordföranden kontakta Riksgälden och undersöka vilka 

villkor som gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. 

 Återrapportering skall ske av kassören och ordföranden vid nästa 

sammanträde den 23 maj 2012. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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§ 12104 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

12 mars 2012 § 12004. 

 

Pia Prestel redogör för att det finns ca 2 500 företag upptagna på den lista som 

MRC tagit fram i sin Företagskatalog på mailadress 

www.torsas.uc.standout.se/trade_groups/list. Arbetet koncentreras i första hand 

till de företag som Kustmiljögruppen redan erhållit ”sponsorpengar” ifrån och 

som finns på hemsidan. 

 

Vid genomgång av de företag som finns på hemsidan under linjalrubriken Om 

oss/Vi stödjer Kustmiljögruppen sker fördelning mellan styrelseledamöterna 

vilken/vilka företag som man skall vända sig till för att erhålla sponsring. 

 

 Automatlego   Solveig 

 Barrdahls Måleri   Rune  

 Bergkvara Byggnadsvaror  Rune 

 Bergkvarabuss   Roland 

 EDE    Pia 

 Grävspecialisten   Rune 

 Handelsbanken i Torsås  Roland 

 Hemtema i Söderåkra   Solveig 

 ICA Nära i Söderåkra   Solveig 

 ICA Supermarket Torsås  Pia 

 Jokab i Bergkvara AB   Pia 

 KST KalmarSund Tryck  Roland 

 Konsum i Torsås   Solveig 

 KREAB    Roland 

 Liljas Bil i Bergkvara   Kåge 

 Lindbergs Bygg- och Färg AB  Solveig 

 Mats Jonasson, Målerås  Pia 

 Mörebyggen   Roland 

http://www.torsas.uc.standout.se/trade_groups/list
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 Möre El    Roland 

 Möre Hotell   Rune 

 Olssons Kläder   Solveig 

 Pins Design Sweden AB  ? 

 PST – Plåt- & Spiralteknik  Roland 

 Rörteknik VVS Installationer  Pia 

 SeQuant – Innovators in Chemical Analysis ? 

 SerMoIt    Solveig 

 Spinova    Roland 

 Spring System   Solveig 

 Swedbank Torsås   Solveig 

 Södra Timber Torsås    Pia 

 TME Elektronik   Rune 

 Torkraft    Roland 

 Verest    ? 

 Ådholmens golv   Solveig 

 Ådala Verkstad AB   Solveig 

 

Att ge ekonomiskt bidrag i form av sponsring till det kustmiljöarbete som 

bedrivs i Torsås kommun kan ha formerna av en allmän eller projektanknuten 

sponsring. I den senare finns tanken på att Kustmiljögruppen vänder sig till 

förtagen i Torsås kommun och begär sponsring till ett visst öronmärkt projekt. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12060 togs följande 

beslut att… 

 

 Arbetet med sponsring inte skall hastas fram. 

 Bordlägga arbetet med sponsring till ett visst öronmärkt projekt. 

 Till de företag som sponsrar Kustmiljögruppens insatser för en bättre 

kustmiljö skall det tilldelas ett diplom av hög kvalité i likhet med tidigare år. 
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 Ge Rune Fransén i uppdrag att kontakta Håkan Larsson, om det finns ett 

original till diplomet. 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att kontakta KST KalmarSund Tryck för att 

underhandla om ett pris för tryckning av kustmiljödiplom. Priset på 

diplomen kan kopplas till sponsring. Kustmiljödiplomet skall vara av hög 

kvalité. 

 Testa sponsorarbetet utan att producera en A4 presentationsbroschyr. 

 Att företagen Bergkvara Hamn & Stuveri AB och Faurecia Exhaust Systems 

skall strykas från listan på hemsidan över de företag som stödjer 

Kustmiljögruppen, då de inte längre är verksamma. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-05-11. 

Informationsunderlag från den gamla styrelsen om hur deras sponsringsarbete 

gick till kommer att biläggas kallelsen senast den 20 maj 2012. 

 

§ 12105 Bergkvaradagen 2012-05-17 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den 12 

mars 2012 § 12005 samt i diariet 2012-05-08 resp. 2012-05-07 resp. 2012-04-30 

resp. 2012-04-01 resp. 2012-03-31 resp. 2012-03-25 resp. 2012-03-03. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12062 togs följande 

beslut att… 

 

 

 Roland Blomqvist, Solveig Johansson och K-G Eklund tar fram ett program 

för dagen som är mellan kl. 11.00–14.00, där Roland Blomqvist är ”general”.  

 I den mån MOMENT-gruppen i Torsås kan medverka bör detta ske, 

 Frågan om Solveigs beställning av vita T-shirts via hennes marketingkontakt 

i Karlskrona lyfts ut och bildar ett eget ärende, se § 12077. 

 Utanordna 100 kronor för betalning av marknadsstånd. 

 Återrapportering skall ske på nästa styrelsesammanträde den 23 maj 2012, 

där programmet presenteras. 

Inkommer mail till sekretariatet 2012-04-30 där Pernilla Landin säger ”måste 

tänka lite. Det är mycket nu, men jag hör av mig”. ”Gällande den 16 juni har 

varken Stan eller jag möjlighet att delta”. 

Sekreteraren meddelar att särskilt program skickats ut till styrelsens medlemmar. 

Programmet innehåller följande punkter och bifogas kallelsen. 
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 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. 

 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. 

 

§ 12106  Vattensamling 2012 i Torsås. 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den 16 

april 2012 §§ 12063 och 12083 samt 12 mars 2012 § 12006 samt i diariet 

2012-05-10 resp. 2010-05-04 resp. 2012-04-27 resp. 2012-03-13 resp.  

2012-03-07 resp. 2012-02-29 resp. 2012-02-24 resp. 2012-02-16  

resp. 2012-02-01. 

 

Ordföranden ger en lägesinformation inför den 1 juni 2012. 

 

 

 

§ 12107 MOMENT-projektet i Torsås kommun. 

 

Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

12 mars 2012 § 12008 resp. 2011-11-15 § 05 resp. 2011-11-03 § 07 samt i 

diariet 2011-11-21 resp. 2011-10-28. 

 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12064 togs följande 

beslut att… 

 

Uppdra åt sekretariatet att skicka påminnelsemail till MOMENT-gruppen, då 

någon återkoppling inte skett på det översända protokollet från den 12 mars 

2012 § 12008 vad avser… 

 

 Någon form av medverkan av MOMENT-gruppen vid Bergkvaradagen den 

17 maj 2012, 
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 Någon form av medverkan av MOMENT-gruppen vid Kustmiljögruppens 

årsmöte den 16 juni 2012. 

Inkommer mail till sekretariatet 2012-04-30 där Pernilla Landin säger ”måste 

tänka lite. Det är mycket nu, men jag hör av mig”. ”Gällande den 16 juni har 

varken Stan eller jag möjlighet att delta”. 

 

§ 12108 Stadgar 

 

 Styrelsen har behandlat frågan och tagit beslut som finns i protokoll från den  

                      12 mars 2012 § 12023. 

  

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12067 togs följande 

beslut att… 

 

 

 Bordlägga ärendet till nästa sammanträde den 23 maj 2012. 

 

Sekretariatet föreslår ledamöterna att det arbete till totalrenovering av stadgarna 

som nu finns görs under hösten 2012. 

 

Att nuvarande stadgar justeras då det gäller utökning av en ordinarie jämte en 

ersättare i styrelsen, vilket bör ske på kommande årsmöte den 16 juni 2012. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

  

 

§ 12109   Miljöambassadörer som arbetar för kustmiljön i Torsås kommun. 

 

Roland Blomqvist väcker frågan om vikten av, att vi alla på ett så tidigt stadium 

som möjligt gör våra ungdomar intresserade för miljöfrågor i allmänhet och 

kustmiljöfrågor i synnerhet. Roland har erfarenhet från Bergkvara skola om hur 

viktigt det är att försöka få ungdomar intresserade för miljöfrågor i ett tidigt 

skede, medvetandegöra nuläget och framför allt tänka sig in i den situation hur 

det kommer att se ut om vi inte gör något. 

Målgruppen för kommunens ungdomar ligger i intervallet åk 6 och uppåt. NO-

undervisningen på grundskolans högstadium vet vi av erfarenhet är i huvudsak 

förlagd till klassrummet på Torskolan varför exkursioner, vattenvandringar och 

naturupplevelser samt studiebesök på exempelvis reningsverket i Bergkvara i 

stort ökar intresset för miljöfrågor. 

 

Den tanke som Roland nu tar upp och lägger fram har även varit uppe i 

Vattenrådet till diskussion.  

 

Det råder således en god samsyn mellan Vattenområdets och Rolands tankar om 

hur viktigt det är att rikta in sig mot skolan för att få ungdomarna att bli ”frälsta” 

för miljö och miljöfrågor. 
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Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12069 togs följande 

beslut att… 

 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att till nästa styrelsemöte den 23 maj 2012 

komma med en skriftlig redovisning om projekt ”miljöambassadörer” som 

arbetar för kustmiljön i Torsås kommun. 

 

 

§ 12110 Karta på hemsidan 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12070 togs följande 

beslut att… 

 

 Ge Johan Blomqvist i uppdrag att utarbeta slutligt förslag på karta över 

kustremsan i Torsås kommun med beaktande av punkterna ovan, 

 När arbetet är färdigt skall detta via mail översändas till sekretariatet för att 

vidarebefordras till Birgitta Hedvall för yttrande, 

 Godkänna Johan Blomqvists offert på 3 500 kronor inklusive moms för 

utfört arbete.  

 När resultatet av arbetet återfinns på hemsidan och slutligen godkänts av 

styrelsen tillsänds Kustmiljögruppen faktura med betalningsvillkor 20 dagar 

netto.  

För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-05-10 

resp.2012-05-08 resp. 2012-04-26 resp. 2012-04-26 (två ärenden med samma 

datum) 2012-04-23 resp. 2012-03-18. 

 

 

§ 12111 Årsmöte med Torsås Kustmiljögrupp. 

  

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12074 togs följande 

beslut att… 

 

 Årsmöte med Kustmiljöföreningarna skall ske lördagen den 16 juni 2012 

mellan kl. 10.00–14.00. 

 Programmet skall bl.a. innehålla sedvanliga årsmötesförhandlingar, 

återrapportering från Kustmiljöföreningarna om vad som händer med 

kustmiljön, utbildningsinslag i samarbete med MOMENT-gruppen i Torsås 

kommun, ev. behandling av förslag på nya stadgar. 

 Att informationen om årsmötet skall finnas med på Nyhetsbrevet för april 

2012 samt på hemsidan under Nyheter. 
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Slutgiltigt program skall utarbetas vid nästkommande sammanträde den 23 maj 

2012. 

Inkommer mail till sekretariatet 2012-04-30 där Pernilla Landin säger ”måste 

tänka lite. Det är mycket nu, men jag hör av mig”. ”Gällande den 16 juni har 

varken Stan eller jag möjlighet att delta”. 

Sekreteraren går igenom förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2011 som 

utsändes till kallelsen senast den 20 maj 2012. 

Styrelsen beslutar 

 

§ 12112 Grämkulla Intresseförening kontaktar Kustmiljögruppen med 

förfrågan om hjälp med vassklippning mm. 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 16 april 2012 § 12075 togs följande 

beslut att… 

 

 Roland Blomqvist tar kontakt med representanterna för Grämkulla 

intresseförening Reine Axelsson och Connie Ohlsson för att kunna hjälpa 

föreningen på bästa sätt med sina frågeställningar. 

 Återrapportering skall ske av Roland vid nästa styrelsemöte den 23 maj 

2012. 

För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-04-15. 

 

 

 

§ 12113 PR-material – beställning av T-shirts. 

 

Styrelsen har beslutat 2012-04-16 § 12062 att inköp av vita T-shirts skall ha en 

egen beslutsparagraf samt att i § 12060 ge Rune Fransén i uppdrag att kontakta 

Håkan Larsson, om det finns framtaget ett original som även kan användas till 

tryckningen av T-shirtsen. 

 

Styrelsen har vidare beslutat i § 12062 att Solveig Johansson skall via sin 

marketingkontakt i Karlskrona inköpa 10 st. vita T-shirts (5 st. L och 5 st. XL) 

med Kustmiljöns logga både på vänster sida på bröstet och både på ryggen. 

 

Solveig presenterar framtaget förslag.  

 

Loggan på bröstets vänstra del skall se ut enligt nedan. 

 

Torsås 

Kustmiljögrupp 
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Loggan på ryggen skall se ut enligt nedan   

 

                      

 Torsås Kustmiljögrupp 
 

För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-05-11. 

 

 

§ 12114 Säkerhetskopiering av Kustmiljögruppens material i sekreterarens dator. 

 
Sekreteraren har på egen bekostnad inköpt en Clickfree BackupLink, då 

Kustmiljögruppens samlade dokument och mail ligger i dennes personliga dator. 

 

Sekreteraren ber om instruktioner på hur ofta styrelsen anser det är nödvändigt 

att göra backup och säkerhetskopiering för att det samlade materialet skall anses 

rimligen säkert och bevarat. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 Rapporter 

 

 

§ 12115 Bra kurs om EU-projekt. Länsstyrelsen i Kalmar län inbjuder 

                     Kustmiljöföreningarna att delta i ”Starta projekt i landsbygdsprogrammet”  

                     den 8 maj 2012 

 

Vid Kustmiljögruppens sammanträde den 12 mars 2012 § 12034 togs följande 

beslut att… 

 

 Kursinbjudan om EU-projekt inom EU:s landsbygdsprogram skall vara 

med i Nyhetsbrevet för februari. 

 Att sekreteraren skall skicka ut påminnelse till Kustmiljöföreningarna i 

mitten av mars månad 2012. 

 Skicka Karl-Gustaf Eklund på kursen, som därigenom kan vara 

rådgivare när de olika Kustmiljöföreningarna ansöker om EU-medel för 

kustmiljöprojekt. 

För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-05-02 

     resp.2012-04-23 resp.2012-01-11. 

 

Karl-Gustaf Eklund har genomgått kursen och lämnar under sammanträdet sina 

reflektioner, tankar och synpunkter. 
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Informationsärenden 

 

 

§ 12116 Framtagande av informationsfolder för Kustmiljögruppen 

 

Styrelsen har i samband med att diskussioner förts inom om hur 

                      Kustmiljögruppen kan och bör förstärka kassalikviditeten beslutat 2012-03-12  

                     § 12004 att sekretariatet skall ta fram ett förslag till informationsfolder. 

 

I beslut 2012-04-16 § 12104 revideras och modifieras detta beslut till att 

                      styrelsen i och för sig inser behovet av en informationsfolder, men att 

                     sponsorarbetet skall ske via personliga besök utan att en informationsfolder tas 

                     fram. 

Sekreteraren tar kontakt med ordföranden i början av vecka 19 och redogör för 

programmet på Bergkvara-dagen den 17 maj, där en informationsfolder utgör 

en viktig del. Efter samtal om hur en informationsfolder kan se ut och innehålla 

tar presidiet beslut om att sekretariatet tillsammans med Johan Blomqvist, 

Webb&Form skall ta fram ett förslag under vecka 19 som skall användas på 

Bergkvara-dagen. 

 

För övrigt hänvisas till underlag för beslut som finns i diariet 2012-05-11 samt 

på hemsidan under Linjalrubriken Dokument/PR-material. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

§ 12117 Inläggning av bildspel på hemsidan 

 

Håkan Larsson tillsänder ordföranden mail 2012-05-11 som finns i diariet där 

han bl.a. uppger att Birgitta Hedvall enligt uppgift har producerat ett mycket bra 

bildspel med rubriken ”Grunda Kustnära områden i Torsås kommun”. 

 

Håkan Larssons förslag till styrelsen och webbansvarig är att detta bildspel läggs 

in på hemsidan. 

 

Styrelsen beslutar 

 

 

 

§ 12118 Nyhetsbrev för maj månad 

 

 Sekreteraren föredrar Nyhetsbrevet för maj månad som biläggs kallelsen 

 

 Styrelsen beslutar 
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§ 12119 Delgivningsärenden 

 

 Inkommer mail från Pernilla Landin, tf. sekreterare i Bruatorpsåns, 

Grisbäckens och Brömsebäckens vattenråd med uppgift om 

föreningsstämma i Vattenrådet den 4 juni 2012 jämte  

kallelse och dagordning. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-05-15. 

 

 Inkommer svarsmail från Susanna Minnhagen, Kalmarsundskommissionen 

avseende expediering av protokoll 2012-03-12 § 12010 Arbete med reglerad 

dränering av jordbruksmark på lokal nivå. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-05-08. 

 

 Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, MOMENT-gruppen i 

Torsås kommun, med anledning av sekretariatets expediering av protokoll  

2012-04-16 § 12063 om deltagande i både Bergkvara-dagen den 17 maj 

2012 och Kustmiljögruppens årsmöte den 16 juni 2012. 

Underlag för beslut finns i diariet 2012-04-30. 

 

 

Handlingar med hänvisning till gröntext återfinns i diariet. 

Handlingar med hänvisning till röd text skall bifogas kallelsen. 

 

Rune Fransén 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 


