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Kallelse till Styrelsemöte 

 

Tid: Tisdagen den 20 november 2012, klockan 18.00.   

Plats: Hos Karl-Gustaf Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. Se särskild bilagd 

vägbeskrivning. 

 

Dagordning 

§ 12212 Mötets öppnande 

- Dagordningen fastställs 

- Föregående styrelseprotokoll från den 15 oktober 2012 §§ 12191 - 12211 

godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan. 

 

Beslutsärenden §§ 12213 – 12223  

 

§ 12213 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat  

 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende 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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Vid överläggning den 23 maj 2012 framgår att kassören av tidsskäl inte hunnit 

med 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.  

Detta medför i sin tur att ordföranden inte haft möjlighet till att kontakta 

                     Riksgälden och undersöka vilka villkor som gäller för Kustmiljögruppens 

                     Riksgälds spar. 

 

 Styrelsen beslutar att  

 

 Det är synnerligen viktigt att kassören genomför de uppgifter som ålagts 

henne enligt paragraf 12059 med tanke på att kassören lämnar styrelsen både 

som ledamot och kassör vid det kommande årsmötet i juni 2012. 

 Ge kassören i uppdrag att omgående förstärka kassalikviditeten med ett 

belopp om 20 000 (tjugotusen) kronor genom uttag från Kustmiljögruppens 

Riksgäldssparkonto. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

Sekreteraren framför även tankar på hur redovisningen och det kommande 

bokslutet för verksamhetsåret 2012 bör se ut. 

De kostnader som uppkommer i föreningens räkenskaper är i allmänhet ett 

resultat av olika uppdrag och åtgärder som åläggs sekretariatet av styrelsen. 

Sekreteraren föreslår därför att kostnaderna specificeras utifrån deras tillkomst 

efter attest av ordföranden. Exempel på konton/kostnadsställen kan vara 

webbhotell, informationsmaterial, PR-material, den fasta kostnaden för hemsidan 

hos Webb & Form, uppdateringar av hemsidan, sekretariatets kostnader för 

kontorsmaterial (papper, toner till skrivare, plastmappar, plastfickor, pärmar 

mm) som sekreteraren hitintills själv bekostat.  

 

Styrelsen beslutar att 

Reaktivera tagna beslut från styrelsens sammanträde den 16 april 2012, § 12059, 

vilket bl.a. innebär 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. 
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 Ge sekreteraren i uppdrag att gå igenom de pärmar som finns i arkiv och 

överlämna de handlingar som berör ekonomiska frågor till kassören. 

 Därefter kan och skall ordföranden kontakta Riksgälden och undersöka vilka 

villkor som gäller för Kustmiljögruppens Riksgälds spar. 

 Återrapportering skall ske av kassören och ordföranden så snart mer 

information och fakta kan delges styrelsen i denna fråga. 

 Ge kassören i uppdrag att förbereda bokslutet för 2012 genom att gå igenom 

inkomna fakturor och lägga upp konton i bokföringen som anger hur 

kostnaderna uppkommit för att lättare kunna göra en budget för kommande 

verksamhetsår och utvärdera nuvarande räkenskapsår. 

 Ge kassören i uppdrag att till varje styrelsemöte lämna uppgift om 

kassalikviditeten. 

 

Vid dagens överläggning den 15 oktober 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Kassören redogör för kassalikviditeten som per den 15 oktober 2012 uppgår till 

12 932 kronor, sedan samtliga fakturor är betalda. 

 

Ordföranden tar upp den punkt i verksamhetsplanen för 201206 - 201305 som 

berör alternativa placeringsformer för det egna kapitalet och redogör för att 

styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll från 

den 12 mars 2012, § 12003 respektive 16 april 2012, § 12059 respektive 23 maj 

2012, § 12103 respektive 30 augusti 2012, § 12139. 

 

Frågan har även behandlats på föreningens årsmöte den 16 juni 2012, §§ 1205 

  och 1206. 

 

Rent allmänt kan sägas att Kustmiljögruppen i huvudsak har en ekonomisk 

ställning som måste betraktas som god. Tillgångarna är fördelade på ett konto i 

Riksgälden, där räntan uppgår för närvarande till 1.5% per år samt ett bankgiro 

och ett sparkonto i Swedbank Torsås.  

 

Sekreteraren omnämner att ett fasträntekonto på tre-månader i Skandiabanken 

ger f.n. en ränta på 2.32% medan motsvarande ränta i SEB ligger på 2.22% 

 

Ordföranden redogör för de kontakter denne haft med Riksgälden. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge kassören Kennert Täck i uppdrag att se över räntevillkoren för 

fasträntekonton i olika banker och kreditinstitut till nästa sammanträde den 
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20 november 2012. 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 20 november 2012 skall beslut tas om att avveckla 

föreningens konto hos Riksgälden. 

 Vid sammanträdet den 20 november 2012 skall beslut tas om vilken bank 

eller kreditinstitut som Kustmiljögruppen skall vända sig till för att placera 

sina ekonomiska medel mera långsiktigt. 

 

Vid dagens överläggning 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12214 Aktiviteter för att ekonomiskt stödja Kustmiljögruppen 

Styrelsen har behandlat aktuellt ärende och tagit beslut som finns i protokoll 

från den 12 mars 2012 § 12004 samt i protokoll från den 16 april 2012 § 12060. 

 

Vid överläggningen den 23 maj 2012 framgår att ordföranden varit i kontakt 

med Håkan Larsson med frågeställningen, om han har ett original till diplomet, 

dock utan framgång. 

Roland meddelar att han av tidsskäl inte hunnit kontakta KST KalmarSund 

Tryck för att dels undersöka om detta företag möjligtvis har ett original av det 

diplom som gäller för närvarande dels förhandla om ett konkurrenskraftigt pris 
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för tryckning av kustmiljödiplom med hög kvalité. Priset för tryckning kan 

mycket väl kopplas till sponsring. 

 

Sekreteraren meddelar vidare vid överläggningen den 23 maj 2012 att 

Bergkvara Hamn & Stuveri, Faurecia Exhaust System, SeQuant – Innovators in 

Chemical Analysis och Pins Design Sweden AB har strukits från listan över 

företag som skall kontaktas för sponsring. 

Verest skall kontaktas av Rune Fransén. I övrigt gäller listan av uppräknade 

företag som angivna styrelseledamöter skall vända sig till för att erhålla 

sponsring. Även om kassören Solveig Johansson slutar sitt uppdrag som ledamot 

av Kustmiljögruppens styrelse vid årsmötet den 16 juni 2012 har Solveig 

muntligen lovat, att delta i sponsringsarbetet med de företag som finns upptagna 

för henne på listan. 

 

Sekreteraren har vid genomgång av äldre handlingar funnit ett brev daterat den 

13 december 2006 från Kustmiljögruppen till Torsås kommun, undertecknat av 

Mats Elgqvist, ordförande. Av detta brev framgår att ”Kustmiljögruppen 

hemställer härmed om de 40 000 SEK som är kommunens andel av de medel 

som vi nu hämtar hem för att kunna fortsätta med åtgärder i vårt 

kustmiljöarbete.” ”Bifogad faktura bygger på kommunens åtagande tidigare i år 

att ställa upp med medel för vårt fortsatta kustvårdsarbete med ett belopp som 

motsvarar den summa som företag i kommunen ställer till vårt förfogande, dock 

max 40 000 SEK”. ”Sedan överenskommelsen gjordes mellan kommunen och 

Kustmiljögruppen i somras har vi, som tidigare redovisats från företag i 

kommunen erhållit över 60 000 SEK. Vi har vid våra företagsbesök framhållit 

att kommunen lovat bidra med ett motsvarande belopp som företagen ger, dock 

max 40 000 SEK”. 

Ordföranden vänder sig till kassören och undrar, om de utlovade 40 000 

kronorna har utbetalats till Kustmiljögruppen, en fråga som kassören med 

nuvarande kunskap inte kan svara på. 

 

  

 Styrelsen beslutar 2012-05-23 att… 

 

 Ge kassören i uppdrag att före årsmötet den 16 juni 2012 ta reda på i 

räkenskaperna för 2006 alternativt 2007 om kommunen betalat förfallen 

faktura om 40 000 kronor. 

 Arbetet med sponsring inte skall hastas fram utan skall först komma 

igång till hösten 2012. Detta beslut innebär inte på något sätt att naturliga 

tillfällen och spontana personliga möten och kontakter med potentiella 

sponsrande företag  skall gå Kustmiljögruppen ur händerna. 
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 Oavsett sponsorbelopp skall sponsrande företag erhålla en plats på 

Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Stöd 

Kustmiljögruppen/Vi stödjer Kustmiljögruppen, där företagets namn och 

kontaktperson med uppgifter om telefon och E-postadress finns angivna. 

 Till företagaren tilldelas ett miljödiplom samt ett kustmiljömärke som 

framtagits speciellt för Torsås Kustmiljögrupp. 

 Det sponsrade beloppet, som är valfritt till sin storlek, gäller för en tid 

om tre år. 

 I den mån att original inte kan återfinnas för nuvarande miljödiplom 

uppdras det åt Rune Fransén och Roland Blomqvist i samarbete med 

Kustmiljögruppens webbkonsult Johan Blomqvist att ta fram ett original 

på det gamla miljödiplomet eller om så anses befogat ett helt nytt 

miljödiplom i hög kvalité. 

 Framtagen informationsbroschyr även kan användas i sponsorarbetet, då 

det gäller sidorna 1, 2 och 4. Det uppdras åt sekreteraren att om- och 

utarbeta sidan 3 på ett sådant tilltalande sätt att det ger en känsla för 

sponsorn/företagaren hur viktigt det är med dennes bidrag för att skapa 

en bättre kustmiljö i Torsås kommun. 

 Sekreteraren får även i uppgift att ta fram en förbindelse som företagaren 

skriver under i samband med sponsorarbetet. Denna förbindelse ligger 

sedan till grund som allegat för kassörens fakturering. 

 

Vid dagens överläggning den 30 augusti 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 har i mail till sekretariatet 2012-05-30 vidarebefordrat ett 

mail från Annika Arvidson vid KST Infoservice som säger ”jag kan tyvärr inte 

hitta diplomet som ni letar efter. Har ni möjligtvis fler uppgifter om det som jag 

kan söka på?” 

Roland B presenterar sina tankar kring att utnyttja ett lokalt tryckeri i Torsås, 

Möre Bok och Kontor, som tagit fram två nya förslag på diplom ett i rött och ett 

i grå färg. Över platsen på diplomet för namnunderskrifterna skall meningen 

”Kustmiljöföreningarna i Torsås” utgå och ersättas med texten Torsås 

Kustmiljögrupp. 

Sekreteraren presenterar förslag på framtagen inbladning med förbindelse, i 

reviderad informationsfolder, vilken bifogas kallelsen. 
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Inbladning med förbindelse gås igenom och vid denna genomgång görs följande 

rättelser.  

 På första sidan vid Håkan Algotssons uttalande skall ordet 

”ekonomiskt” utgå. Likaså skall tiden för sponsorkampanjen vara 

2013-2015, vilket rättas på sidan två på två ställen. 

 Under inramningen på sidan två skall texten kompletteras med ordet 

”annons” och efter komplettering blir texten ”Beloppet är avdragsgillt i 

deklarationen som annons och PR-verksamhet”. 

 

Vidare informerar ordföranden styrelsen om, att Torsås kommun betalat faktura 

på 40 000 kronor den 15 januari 2007 ”avseende kommunens andel av de medel 

som Torsås Kustmiljögrupp hämtat hem för att kunna fortsätta med åtgärder i 

vårt kustmiljöarbete”. 

För att underlätta kontakterna med potentiella företagare som vill ”sponsra” 

Kustmiljögruppens arbete föreslår sekreteraren att kontakter tas med Möre 

Resurscentrum, om att få komma till nästa företagsträff och presentera vår 

verksamhet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge sekreteraren i uppdrag att justera texten på sidan ett och två i den 

inbladning med förbindelse som framgår på föregående sida. 

 Ordföranden skall kontakta Möre Resurscentrum för tid och plats för att 

få komma och presentera Kustmiljögruppens arbete och 

”Sponsorkampanj 2013-2015”. 

 Beställa 15 inramade ”grå” diplom hos Möre Bok & Kontor för en 

summa av 750 kronor inklusive moms. 

 Vid nästa sammanträde den 20 september 2012 skall ”listan” över 

företag som skall besökas för ”Sponsorkampanj 2013-2015” gås igenom 

på nytt med anledning av att nya ledamöter tillkommit i styrelsen. 

 

 

Vid dagens överläggning den 20 september 2012 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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Listan över företag som skall besökas för ”Sponsorkampanj 2013-2015” anges 

nedan och hänför sig till beslut tagna 2012-03-12, § 12004 respektive  

2012-04-16, § 12060 respektive 2012-05-23, § 12104. 

 

 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 

 Möre El    Roland 

 Möre Hotell   Rune 

 Olssons Kläder   Solveig 

 PST – Plåt- & Spiralteknik  Roland 

 Rörteknik VVS Installationer  Pia 

 SerMoIt    Solveig 
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 Spinova    Roland 

 Spring System   Solveig 

 Swedbank Torsås   Solveig 

 Södra Timber Torsås    Pia 

 TME Elektronik   Rune 

 Torkraft    Roland 

 Ådholmens golv   Solveig 

 Ådala Verkstad AB   Solveig 

 

Sekreteraren presenterar framtaget förslag till faktura som kan och skall 

användas i samband med sponsringsarbetet, men även i andra ekonomiska 

sammanhang, då Kustmiljögruppen vill ha ersättning för utförda tjänster. 

Sekreteraren har haft en dialog med kassören, vilken godkänt densamma, vad 

avser fakturans utformning. 

 

Ordföranden överlämnar ett exemplar av den nytryckta informationsfoldern, 

utgåva 2, hösten 2012 samt den inbladning ”Sponsorkampanj – hösten 2012” 

som skall vara styrelseledamöterna till hjälp i själva sponsorarbetet. 

 

Göran Wahlström erbjuder sig att tala med Solveig Johansson om hur 

sponsringsarbetet dem emellan kan fördelas, då Solveig numera inte finns med i 

styrelsen för Kustmiljögruppen. 

 

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. 

 

Göran Wahlström meddelar att företaget Myhrmans Golv och Kakel, som för 

övrigt arbetar tillsammans med Ådholmens golv i Djursvik, kommer att bli nya 

sponsorer för kustmiljöarbetet i Torsås kommun. 

 

Roland Blomqvist uppvisar det nya ”diplomet i ram” som tagits fram i 

samarbete med Möre Bok & Kontor, ett arbete och initiativ som ledamöterna i 

styrelsen sätter stort värde på. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Kustmiljögruppens nya sponsor ”Myhrmans Golv och Kakel” med ett 

inramat diplom för det sponsorbidrag som de lämnat för perioden  

2013-2015. 

 Roland Blomqvist skall ta kontakt med de lokala tidningarna i kommunen 

och informera dem om att Kustmiljögruppens sponsringskampanj för 

perioden 2013-2015 nu är i full gång. 

 Ge ordföranden i uppdrag att kontakta MRC för att om möjligt lyssna av 

möjligheten att vid en företagarträff informera om föreningens 

kustmiljöarbete. 

 Godkänna av sekretariatet upprättat förslag på faktura, då Kustmiljögruppen 

vill ha ersättning för utförda tjänster. 

 Ge Göran Wahlström i uppdrag att kontakta Solveig Johansson om hur 

sponsringsarbetet dem emellan kan fördelas, då Solveig J lämnat styrelsen i 

samband med årsmötet 20012. 

 Ge Roland Blomqvist i uppdrag att fundera lite närmare kring sitt eget 

förslag, då det gäller hur och på vilket sätt Kustmiljögruppen skall initiera 

och bekosta uppmuntringsaktiviteter för sina sponsorer. 

 

 

Vid dagens överläggning den 15 oktober 2012 går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Göran Wahlström påpekar att sponsorn ”Myhrmans Golv och Kakel” skall 

innehålla ett ”h” och ber sekreteraren att rätta i tidigare protokoll från den 20 

september 2012. 

 

Göran Wahlström informerar vidare om att Myhrmans Golv och Kakel ger ett 

bidrag på 1 000 kronor för perioden 2013-2015 och kvalificerar sig därmed för 

ett inramat diplom. 

 

Sekreteraren meddelar att det nu är viktigt att den inbladning som finns i vår 

Info-broschyr, utgåva 2 hösten 2012, fylls nogsamt i på baksidan med samtliga 

uppgifter. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för kassörens fakturering samt 

sekreterarens inläggning av kontaktuppgifter mm på hemsidan under 

linjalrubriken Stöd Kustmiljögruppen. 
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Styrelsen har vid sitt sammanträde 2012-09-20 beslutat om att Göran Wahlström 

skall kontakta Solveig Johansson och att de gemensamt skall komma överens 

om vilka företag de skall besöka för att erhålla sponsorbidrag. 

 

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 är klart? 

 

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 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen för perioden 

201306 – 201405 med ”uppmuntringsaktiviter” för våra sponsorer. 

 Nogsamt utvärdera hur sponsringsarbetet går och att denna utvärdering skall 

ligga som grund för vilka uppmuntringsaktiviteter som kan bli aktuella. 

 Ge företaget Myhrmans Golv och Kakel i enlighet med tidigare beslut, ett 

kustmiljödiplom, efter det att inbetalning skett på Kustmiljögruppens 

bankgirokonto. Göran Wahlström ombesörjer att Kustmiljödiplomet delas ut, 

som TACK för sponsorbidraget. 

 Sponsorkampanjen går nu in i ett aktivt skede, då lista/förteckning föreligger 

för potentiella sponsorgivande företag, informationsbroschyr utgåva 2 - 

hösten 2012 med inbladning, inramade diplom för sponsorbidrag som uppgår 

till minst 1 000 kronor samt framtagen faktura för kassören att inkassera 

sponsorbidragen. 

 Ge företaget BergkvaraBuss ett inramat diplom, då de sponsrar fullt ut 

bussresan vid ”Höstträffen 2012” till ett värde av 1 900 kronor. 

 Ge ordföranden i uppdrag att kontakta MRC, enligt tidigare beslut, för att om 

möjligt lyssna av möjligheten att vid en företagarträff informera om 

föreningens kustmiljöarbete. 

 Ge kassören i uppdrag att kontakta potentiella sponsorer som denne känner 

väl inom sportfisket och som ligger utanför den sponsorlista av företag som 

finns förtecknade i denna beslutsparagraf. 
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Vid dagens överläggning den 20 oktober 2012  går ordföranden igenom vilka 

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

vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12215 Utvärdering av ”Höstträffen 2012” med våra medlemsföreningar med temat  

                      ”Rent vatten”. 

 

Sekretariatet har på hemsidan med adress 

http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-hosttraffen-2012-med-

temat-rent-vatten/ i enlighet med beslut lagt in det material som presenterades på 

Höstträffen 2012 och som består av… 

 

Klicka här för inbjudan. (PDF) 

Klicka här för detaljerat program med hålltider. (PDF) 

Klicka här för minnesanteckningar - workshops, förmiddagens program (PDF) 

Klicka här för minnesanteckningar - eftermiddagens program med avslutning 

(PDF) 

Klicka här för bilder. 

Klicka här för informationsbroschyr (PDF) om Bruatorpsån, Grisbäcken och 

Brömsebäckens Vattenråd. 

Klicka här för kartskiss (PDF) över Sloalycke med sedimentfälla, fisklekplats 

och våtmark. 

Klicka här för informationsbroschyr (PDF) om Vattenförvaltning i Grisbäcken, 

beskrivning av åtgärder 2011-2012 i Torsås kommun. 

http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-hosttraffen-2012-med-temat-rent-vatten/
http://www.kustmiljogruppen.org/minnesanteckningar-hosttraffen-2012-med-temat-rent-vatten/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/Detaljprogram-med-h%C3%A5lltider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/Minnesanteckningar-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2012-kontrollerade-av-Pernilla-Landin.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/Minnesanteckningar-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2012-utg%C3%A5va-2-kontrollerade-av-Rune-Frans%C3%A9n-1-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/bildgalleri/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/vattenforvaltning_i_grisbacken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/karta_sloalycke.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/10/folder_bruatorpsan_grisbacken_bromsebacken_vattenrad.pdf
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Klicka här för informationsbroschyr (PDF) om Hänsyn och åtgärder i 

vattendrag. 

Klicka här för informationsbroschyr (PDF) om Utter i Småland. 

 

Efter diskussion om kommande program för ”Vårträffen 2013 lämnas förslaget, 

                  av Pernilla Landin, Torsås kommun att kalkning av dike i ett lämpligt 

  vattendrag inom Torsås kommun borde vara en bra programpunkt och en 

  uppföljning av temat för ”Höstträffen 2012 - Rent vatten”. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

                följande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12216 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. 

 

http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/downloads/55/brochure_v3_medium_3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pdf/folder_utter_i_smaland.pdf
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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. 

 

Ordförande lämnar över ordet till Roland Blomqvist som redogör för sina tankar 

hur vi på bäst sätt skall kommunicera det professionella arbete, stort som 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. 

 

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, 



15 
 

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”. 

 

 

 

Vid dagens överläggning 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. 
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Styrelsen beslutar 

 

 

 

 

 

§ 12217 Redovisning av timtid för vasslåtter under säsongen 2012 

 

 Under eftermiddagens program på ”Höstträffen 2012” vid programpunkten 

  uppsummering och utvärdering överlämnar Assar Johansson, entreprenör och 

  förare av Truxormaskinen i Torsås kommun, en specifikation över nedlagd tid 

  för vasslåtter specificerat på medlemsförening. 

 

 Specifikationen återfinns på hemsidan med adress 

                     http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/  

 

 Sekretariatet har per den 22 oktober 2012 översänt timredovisningen till  

  deltagarna enligt önskemål av Thomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening 

  samt lagt in densamma på hemsidan. 

 

 Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

  följande tankar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12218 Tankar av Stan Weyns kring handläggning och ansökan om bidrag ur 

  fiskefonden för bevarande av den akvatiska faunan och floran vad avser 

                     ”Genomströmningsprojekt Södra Kärr 2012-2019”. 

 

 Stan Weyns har i mail 2012-10-25 och som finns i diariet med samma datum till 

   ordföranden Rune Fransén, Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås 

  kommun samt sekreteraren Kar-Gustaf Eklund framfört i en hälsning, där det 

       framgår följande. 

 

  

http://www.kustmiljogruppen.org/miljoskrivelser/
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Hej Kåge, Rune, 

 

jag gick snabbt genom södra kärrs ansökan och den ser väldigt bra ut. tyvärr har jag 

inte möjligheten att gå genom allt och det kan då vara så att jag har missat detta men 

jag uppmärksammar att: 

- jag ser ingenting om vattenrådet. Kan detta "vattenmiljöprojekt" diskuteras i 

vattenrådet och eventuellt att styrelsen ställer sig bakom detta, då har ni, enligt min 

bedömning något extra när ni bifogar minnesantäckningar. Diskuterar man inte sådana 

projekt i vattenrådet (eller styrelsen) då vet jag inte vad man ska diskutera i vattenrådet 

egentligen. 

- kopplingen med förvaltningsplanen för alla vattendrag eller MOMENT?? genom att 

ange att ni kan utgå från att olika aktörer kommer att ta sitt ansvar i framtiden för 

åtgärder i hela grisbäckens avrinningsområde, blir muddringsprojektet bara bättre. flera 

åtgärder har genomförts eller är på gång i grisbäcken.... ni är en del av detta: Pernilla 

kan kanske ge er en karta med alla genomförda åtgärder, planerade åtgärder och 

förvaltningsplaner för Grisbäcken. Mynningen är viktigt i hela den bilden. 

- ska ni påstå att det här är ett bra projekt för fisk, då ska ni referera till gädda, inte 

öring. Öringen växer INTE upp i södra kärrs havsvik (som ni skrev någonstans)(öring blir 

bara gäddmat i viken). några vuxna individer kan så klart simma runt lite men jag skulle 

inte rekommendera er att prata för mycket om öring. projektet kommer i första hand att 

gynna fiskarter som gädda, abborre, kanske mört och sådana arter. referera gärna till 

länsstyrelsen rapport om uppväxt och lekområde för gädda (pernilla har rapporten på 

kontoret). Södra kärrs vik är näst högsta eller högsta prioritet för åtgärder med bra 

potential! 

 

Lycka till 

Stan 

  

 

 Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

  följande tankar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrelsen beslutar 
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§ 12219 Avtal om webbtjänster med Webb & Form för 2013. 

 

 Kustmiljögruppen har per den 21 december 2011 tecknat ett skriftligt avtal om 

  webbtjänster med Johan Blomqvists företag Webb & Form som gäller för 

  kalenderåret 2012 med möjlighet till förlängning även för kalenderåret 2013, 

  om inte avtalet sagts upp av någondera parten senast den 31 oktober 2012. 

 

 Avtalet bifogas kallelsen och omfattar definition av parter, omfattning, 

  avgränsningar, reglering av text och bildmaterial, avtalsperiod, 

  ekonomi/ersättning samt betalning. 

 

 Avtalet har inte sagts upp av någondera parten per den 31 oktober 2012, vilket 

  innebär att det är förlängt med ytterligare ett år – kalenderåret 2013 – enligt de 

  villkor som framkommer under rubriken avtalsperiod. 

 

 Sekretariatet har i samtal med Johan Blomqvist meddelat 2012-11-07 att det är 

  glädjande för Kustmiljögruppen att samarbetet även kommer att fortsätta under 

  kalenderåret 2013. 

 

Johan Blomqvist har i mail 2012-11-08 till sekretariatet meddelat att ”enligt 

avtalet så förlängdes det efter den 31 oktober 2012 på de villkor som anges 

under rubriken ekonomi/ersättning. Där står maxbelopp 5 000 kronor  

(15 timmar). Hittills i år har jag lagt ner 30 timmar. Jag undrar om vi inför nästa 

år kan korrigera maxbeloppet i avtalet 2013 till 7 000 kronor?!” 

 

  

 Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

  följande tankar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrelsen beslutar 
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§ 12220 Hyra Båtklubbens lokal i Bergkvara hamn 

 

 Kustmiljögruppens ordförande Rune Fransén har i mail 2012-10-18, som finns i 

   diariet, tillskrivit Kenneth Lundin en förfrågan om det är möjligt att vid ett par 

  tillfällen om året få nyttja Båtklubbens lokal utan kostnad. 

 

Sekretariatet beräknar värdet av denna förmån till 200 kronor per tillfälle och 

med denna beräkning som grund skulle värdet av denna förmån under tre år 

uppskattningsvis uppgå till 1 200 kronor. I enlighet med tidigare taget beslut 

2012-10-15, § 19193, då det gäller sponsring så skall företag, myndigheter och 

organisationer samt enskilda, som bidrar med belopp över 1 000 kronor oavsett 

om det är likvida medel eller leverans av varor och tjänster, som uppgår till detta 

belopp, tilldelas ett inramat kustmiljödiplom. 

 

  

 Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

  följande tankar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12221 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 tala 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 
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  kontaktpersoner i enlighet med samtal med ordföranden Rune Fransén samt 

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

 

Under överläggningen med styrelsen den 20 november 2012 framkommer 

följande tankar. 

 

 

  

 Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

 

§ 12222 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 Styrelsen beslutar att 
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§ 12223 Sammanträdesplanering för styrelsemöten under vårterminen 2013  

 

 Sekreteraren föreslår efter samråd med ordföranden följande veckor avseende 

  tider för styrelsemöten. 

 

vecka 03  

 

vecka 07 

 

vecka 11 

 

vecka 16 

 

vecka 20 

 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 

 

 

 

Informationsärenden §§ 12224 -12228  

 

 

 

§ 12224 Nyhetsbrev för november månad 2012 

 

Sekreteraren har utarbetat förslag till Nyhetsbrev för november månad 2012. 

 

Presidiets förslag till styrelsen 

 

Styrelsen beslutar att 

Godkänna Nyhetsbrevet för november månad 2012 samt att be sekretariatet att 

lägga ut det på hemsidan. 

 

 

§ 12225 MOMENT final conference and 5th ERB Water Forum 

 Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun översänder inbjudan till 

  Kustmiljögruppen i rubricerat ärende, som återfinns dels i diariet 2012-10-17 

  samt en påminnelse 2012-11-05. 
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 Inbjudan har skickats ut till medlemsföreningarnas kontaktpersoner dels  

                     2012-10-17 och dels 2012-11-05, som också återfinns i diariet med detta datum. 

 Anmälningstiden för deltagande på konferensen är satt till den 15 november 

  2012. 

 

 Presidiets förslag till styrelsen 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen  

 Om någon/några av styrelsens ledamöter deltar i konferensen skall 

återrapportering ske vid styrelsesammanträdet i januari månad 2013. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 12226 Välkommen på seminarium – Hur vet vi att vi gör rätt? 

 

 Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun översänder inbjudan till 

  Kustmiljögruppen i rubricerat ärende, som återfinns i diariet 2012-10-29 från 

           Kalmarsundskommissionen, LOVA (Lokala Vattenvårdsprojekt) och 

  Havsmiljöinstitutet, Enheten vid Linnéuniversitetet. 

   

 ”Av inbjudan framgår att vi är många som på olika sätt arbetar med åtgärder för 

  bättre vattenkvalité i sötvatten och i kustvatten. Vi är nästan lika många som 

  funderar över vilken miljöförbättring våra åtgärder ger. Det är viktigt med 

  uppföljning och utvärdering, dels för att få reda på om åtgärden haft önskad 

  effekt, men också för att vi ska få ökad kunskap. Men hur får vi tillförlitliga 

  resultat av uppföljning och utvärdering? Och vem är ansvarig?” 

 Inbjudan har skickats ut till medlemsföreningarnas kontaktpersoner 2012-11-06, 

  som också återfinns i diariet med detta datum. 

 Anmälningstiden för deltagande på konferensen är satt till den 9 november 

  2012. 

 

 Presidiets förslag till styrelsen 
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Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen  

 Om någon/några av styrelsens ledamöter deltar i konferensen skall 

återrapportering ske vid styrelsesammanträdet i januari månad 2013. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 12227 Slutkonferens ”Biogas – nya substrat från havet” i Kalmar den 7 februari 2013 

 

 Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun översänder inbjudan till 

  Kustmiljögruppen i rubricerat ärende, som återfinns i diariet 2012-11-09 från 

           Regionförbundet i Kalmar län. 

 

 ”Av inbjudan framgår att biogas kan framställas från alger, vass, musslor och 

  fiskrens. Under konferensen behandlas resultat från rötningsförsök, erfarenheter 

  från skörd av alger och vass, systeminsatser för energi och ekonomi samt 

  framtiden för marina substrat. Kostnad för ideella föreningar är 400 kronor exkl. 

  moms. 

 Mer information och anmälan finns på www.rfkl.se/biogas-hav  

 Inbjudan har skickats ut i Nyhetsbrevet för november 2012 till 

  medlemsföreningarnas kontaktpersoner 2012-11-09, som också återfinns i 

  diariet med detta datum. 

  

 Presidiets förslag till styrelsen 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen  

 Om någon/några av styrelsens ledamöter deltar i konferensen skall 

återrapportering ske vid styrelsesammanträdet i februari månad 2013. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

http://www.rfkl.se/biogas-hav
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§ 12228 Välkomna på Vattendragsvandring – söndagen den 2 december 2012 med 

  början 10.00 – Silverbäcken i Gärdslösa/Öland 

 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun översänder inbjudan till 

Kustmiljögruppen i rubricerat ärende, som återfinns i diariet 2012-11-07 från 

Ölands Trolling & Sportfiskeklubb med markägare och Ölands Vattenråd. 

  

”Av inbjudan framgår att focus är lagt på den öländska havsöringens betydelse 

och utvecklingsmöjlighet. 

Inbjudan har skickats ut i mail från sekretariatet 2012-11-10 och återfinns i 

  diariet med samma datum till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 Presidiets förslag till styrelsen 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redovisningen  

 Om någon/några av styrelsens ledamöter deltar i konferensen skall 

återrapportering ske vid styrelsesammanträdet i januari månad 2013. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

Delgivningsärenden §§ 12229 - 12234 

 

 

§ 12229 Inkommer svarsmail 2012-10-19, som finns i diariet med samma datum, från 

  Stan Weyns med anledning av sekretariatets OK om anmälan av fyra deltagare 

  till ”Höstträffen 2012”. 

 

§ 12230 Inkommer mail 2012-10-30, som finns i diariet med samma datum, från Pernilla 

  Landin, Torsås kommun med rubriken ”minnesanteckningar från den 16 

  november 2012 avseende styrelsemöte och Vattenrådsmöte samt samtliga 

  presentationer på vattenrådets hemsida. 

 

§ 12231 Inkommer mail 2012-11-01, som finns i diariet med samma datum, från Pernilla 

Landin, Torsås kommun med rubriken ”Är Du ledig på söndag? Om det är så ta 

chansen att lära dig spåra utter”. 

 

§ 12232 Inkommer svarsmail 2012-11-05, som finns i diariet med samma datum, från 

Berit Holmgren, Södra Kärr Samfällighetsförening med anledning av 
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sekretariatets utskick om deltagande i MOMENT final Conference and 5th ERB 

Water Forum. Berit H skriver ”Tack för inbjudan. Jag kan inte komma”. 

 

§ 12233 Inkommer mail 2012-11-05, som finns i diariet med samma datum, från Egon 

  Bergman, Järnsida Stugägareförening jämte sekretariatets svar på frågorna om 

  kontaktuppgifter till PKN-Consulting samt om det finns ett minsta avstånd från 

  havet för placering av klippt vass. 

 

§ 12234 2012-11-06 Viktig information (PDF) till medlemsföreningarnas 

 kontaktpersoner i Kustmiljögruppen samt till exekutiva personer inom politik, 

 förvaltning, företag och myndigheter. 

# Inbjudan till seminarium (PDF) om uppföljning och utvärdering av åtgärder 

riktade mot övergödning med rubriken, "hur vet vi att vi gör rätt?". (PDF) 

Sista anmälningsdag fredagen den 9 november 2012. 

# Minnesanteckningar (PDF) från styrelsemötet och Vattenrådsmötet den 

16 oktober 2012. (PDF) 

 

 

§ 12235  Nästa styrelsemöte 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker  

2013 hos  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

§ 12236  Mötet avslutas 

  

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt 

deltagarna tackar för god förtäring. 

 

 

 

Rune Fransén 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

                                                          Sekreterare 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Välkommen-till-seminarium-21-november-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Inbjudan-seminarium-21-november-2012-1-Hur-vet-vi-att-vi-gör-rätt1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/01/Minnesaanteckningar-från-16-oktober-20121.pdf

