
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 januari 2016. 

Plats: Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

 Anmält förhinder att delta 

Marcus Törnberg 

 

 

 

§ 16007 Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-10-29, § 15210 resp. 2015-12-10, § 15243. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 15243 framkom följande. 

 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 31 oktober 2015, som finns 

i diariet med samma datum enligt nedan. 

 

2015-10-31 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211. 

Lena Peribert meddelar styrelsen, att arbetet med att revidera 

verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 2017-2018 har påbörjats. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf


Styrelsen beslutar att 

 När förslag föreligger till reviderad verksamhetsbudget för 2016 med plan 

2017-2018, så skall detta förslag föreläggas styrelsen för beslut, varefter 

sekreteraren lägger in verksamhetsplanen på hemsidan. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkommande handlingar i diariet som berör detta 

ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-30 

Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Utkast till budget och verksamhetsplan” jämte två bifogade filer… 

# Utkast till Verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018. (PDF) 

# Utkast till Verksamhetsplan för 2016 med plan 2017-2018. (PDF) 

 

2016-01-06 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. 

ordförande med rubriken ”Kommentarer till budgetförslag” jämte en bifogad 

fil… 

# Förslag till Verksamhetsbudget 2016-2018. (PDF) 

 

2016-01-11 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande av 

Kustmiljögruppen med rubriken 

”Verksamhetsberättelse/verksamhetsbudget/verksamhetsplan”. 

 

Sedan styrelsens senaste sammanträde i december har presidiet och kassören 

arbetat målmedvetet och intensivt med att ta fram ett förslag till 

Verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018, som presenteras av kassören 

och som nu kan föreläggas styrelsen för beslut. 

Verksamhetsbudgeten innehåller de namngivna och uppräknade konton/ 

kostnadsställen nedan, som skall finansiera de verksamhetspunkter som framgår 

av föreningens stadgar §§ 2 och 3 och som biläggs denna kallelse. 

- Styrelse/verkställande ledning 

- Ekonomi 

- Hemsida 

- Information/PR 

- Evenemang 

- Aktiviteter gentemot medlemsföreningarna 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Utkast-till-budget-och-verksamhetsplan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Forslag-Kopia-av-Budget-o-Plan-2016-20181.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Kopia-av-Verksamhetsplan-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kommentarer-till-Verksamhetsbudget-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Forslag-Kopia-av-Budget-o-Plan-2016-2018.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verksamhetsberattelse-verksamhetsbudget-verksamhetsplan.pdf


- Oförutsedda utgifter 

 

För respektive år uppgår    2016  2017  2018 

Totala kostnader  58 275 39 775 39 775 

Totala intäkter  18 500 33 250   8 150 

Likviditetssaldo  39 775   6 525 31 625 

Utgående eget kapital för resp. år          105 225 98 700 67 075 

 

Presidiet förstärkt med kassören föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna upprättat förslag till Verksamhetsbudget för 2016 med plan 

2017-2018, daterat 2016-01-15 och som skall biläggas detta protokoll. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att lägger in Verksamhetsbudget för 2016 med 

plan 2017-2018 på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss” där den är 

klickbar på den blå länken ”Verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 

2017-2018″. (PDF) 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets och kassörens förslag. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf

