
 

 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 30 maj 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke/Söderåkra. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-05-27 

 

 

§ 16094 Valberedning 2016 

 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2016-01-25, § 16004.) 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

            sammanträden 2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035 resp.  

                 2016-04-25, § 16068. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 april 2016, § 16068 framkom följande. 

Sekreteraren kan konstatera, att det är enbart fyra av femton medlemsföreningar 

som hörsammat valberedningens möjlighet till att nominera ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017, verksamhetsåren 2017 

och 2018, nämligen Miljöföreningen Södra Ragnabo, Gunnarstorps 

Miljöförening, Norragårdens Samfällighetsförening och Södra Kärr 

Samfällighetsförening. Samtliga fyra föreningar anger i sina mailsvar, att de inte 

har några ledamöter att nominera till styrelsen för det kommande 

verksamhetsåret 2017, de kommande verksamhetsåren 2017-2018. 



 

Styrelsen beslutade vid detta sammanträde 

 Att valberedningen skall invänta medlemsföreningarnas 

nomineringsförfarande, som går ut den 22 april 2016 innan ytterligare 

åtgärder med rekrytering av externa styrelseledamöter vidtas. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet, som är klickbar nedan. 

2016-04-28 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Ulf K Svensson, Björkenäs 

Stugförening med rubriken ”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på 

ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse”. 

 

Detta innebär sammantaget, att det är enbart fem av totalt femton medlems- 

föreningar som hörsammat valberedningens möjlighet till att nominera 

ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017, 

verksamhetsåren 2017 och 2018. Samtliga föreningar anger i sina mailsvar, att 

de inte har några ledamöter att nominera till styrelsen för det kommande 

verksamhetsåret 2017, de kommande verksamhetsåren 2017-2018. 

 

Valberedningen uppfattar den uppkomna situationen som nu föreligger som så, 

att det nu står valberedningen och styrelsen fritt, att föreslå föreningsstämman 

i oktober 2016 namn på tre ordinarie ledamöter och en ersättande ledamot som 

ligger i linje med den profilbild, som styrelsen har tagit beslut på 

2016-04-25, § 16069 - Profilbild – kompetensområden 2017 och som i korthet 

innebär kunskaper om, ifrån och i… 

 

-     (Medlemsföreningar ) 

-     Fiske/Sportfiske/Turism/Båtliv 

-     Miljövetenskap med betoning lagd på vatten  

-     Myndighetsutövning – miljö 

-     Ekonomi 

Tänkbara namn som valberedningen har för avsikt att kontakta under sommaren 

2016 är… 

 

# Miljöstrateg Sven-Olof Petersson, Karlskorna kommun, 

kommunledningsförvaltningen, Box 79, 371 21 Karlskrona. 

# Mikael Nilsson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vi-saknar-fran-Din-medlemsforening-forslag-pa-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf


# Sofia Persson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Ola Sennefjord, Tvärgatan 8, 388 30 Ljungbyholm. 

# Ida Bergkvist, Stekgränd 12, 393 64 Kalmar. 

# Frank Åberg, Möregatan 12, 382 31 Nybro. 

# Hans Brolin, Båtsmansgatan 3, 385 40 Bergkvara 

# Renate Foks, Blomsterstigen 10,380 52 Timmernabben 

Under överläggningen omnämns ytterligare namn… 

 

# Andreas Olsson, Kvilla 107, 385 91 Torsås 

# Jarl Sturesson, Poppelgatan 4, 385 32 Torsås 

# Bibbi Sturesson, Poppelgatan 4, 385 32 Torsås 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att valberedningen får i uppdrag, att under sommarmånaderna kontakta 

potentiella och lämpliga styrelsekandidater, som valberedningen fört seriösa 

samtal med och vars namn skall redovisas vid styrelsens sammanträde 

måndagen den 29 augusti 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 


