
 
                         Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 
 

Tid:  Måndagen den 3 april 2017, klockan 18.00. 

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

Bergkvara. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare  

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Gunilla Berglund Hagström, tjänstgörande ersättare  

Övriga deltagande 

Bo Johnér, adjungerad ledamot  

Kifle Yessab, ersättare 

Anmält förhinder att delta 

Robert Briland, ledamot 

Hans Brohlin, ledamot 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

Christer Johansson, ersättare 

Gunnar Larsson, ersättare 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Jarl Sturesson, ledamot  

 

 

 

§ 17062 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    6 mars 2017 

 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                    sammanträden – se nästa sida i detta protokoll.  

2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035 resp. 2016-04-25, § 16068  

                     resp. 2016-05-30, § 16094 resp. 2016-08-29, § 16131 resp. 2016-10-10,  

                 §16165, resp. 2016-11-28, § 16195 resp. 2017-01-23, § 17004 resp. 2017-03-06, 

         § 17034. 

 



 Vid styrelsens sammanträde den 6 mars 2017 beslutade styrelsen att godkänna 

            med acklamation av presidiet framlagt förslag – se orange text nedan -, som 

                utgörs av en välbalanserad syntes av de tankar, synpunkter och reflektioner som 

                 framkom vid det arbetsmöte som presidiet genomfört med Rune Fransén och 

             Leif Lindberg den 1 december 2016 samt de synpunkter som framkom från 

               styrelsens ledamöter vid sammanträdet den 23 januari och 6 mars 2017. 

 

Allmänt 

Kustmiljögruppen skall med kraft, noggrannhet och entusiasm bygga vidare på 

bakgrunden till Kustmiljögruppens tillkomst utifrån ett medborgerligt perspek- 

tiv, som fortfarande kännetecknas av en starkt ideell, idé- och medborgardriven 

vattenförvaltning för att de nationella miljömålen för vatten och vattenmiljöer 

ska kunna nås ur ett flergenerationsperspektiv. 

Specifikt 

 Att Kustmiljögruppen, som en av sina uppgifter har att agera som en tydlig 

konsekvent- och resultatbaserad ”röst” i miljö- och klimatdebatten, som 

kännetecknas av inriktningsmålen… 

 

- Kustmiljögruppen känner sin publik och till vilken/vilka budskapet är 

adresserat! 

- Kustmiljögruppen sätter upp och formulerar tydliga, realistiska och 

resultatbaserade mål för miljö- och klimatdebatten! 

- Kustmiljögruppen skrämmer inte människor och oliktänkande till 

handling! 

- Kustmiljögruppen måste förtjäna och upprätthålla sin publiks tillit för sina 

mål, visioner och sin agenda! 

- Kustmiljögruppen inser vikten av värderingar och sociala normer i sin 

kommunikation med sin publik! 

- Kustmiljögruppen måste inse, att budskapet inte alltid får gehör varje gång. 

 

Genom att beakta de sex inriktningsmålen ovan möjliggörs exponering av 

Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda i press, radio, TV och 

sociala medier på kommunal, lokal, regional och nationell nivå. 

 

 För att kunna agera som en tydlig konsekvent- och resultatbaserad ”röst” i 

miljö- och klimatdebatten, som kännetecknas av de sex inriktningsmålen på 

föregående sida kan mycket väl Kustmiljögruppen fortfarande vara kvar som 

en aktiv röst och aktör i Vattenrådet.  

 

Om Kustmiljögruppen ändå väljer att lämna Vattenrådet så krävs det ett 

kvalificerat ja-beslut från minst 15 medlemsföreningar av det totala antalet 



medlemsföreningar, som per den 1 januari 2017 uppgår till 20 stycken för att 

en sådan åtgärd enligt formeln - 3/4 x 20=15 stycken – skall gå igenom. 

 Att i mån av personella och ekonomiska resurser återkommande arrangera 

miljökonferenser i ett från tid till annan aktuellt miljöämne som berör kust-, 

grund och ytvattnet med deltagande av exekutiva personer från kommunal, 

lokal, regional och nationell nivå. 

 Att genom goda kontakter med medlemsföreningarna stimulera dessa till 

lokala vattenmiljöinsatser i samverkan med kommunen i likhet med de 

genomströmningsprojekt som genomfördes och utgjorde bakgrunden till 

Kustmiljögruppens tillkomst. 

 

Huvuddragen i Kustmiljögruppens verksamhet och inriktning förverkligas 

genom att de tre exekutiva ledamöterna i styrelsen 

 Är boende inom Torsås kommuns gränser och/eller har genom 

sommarboende eller annan förankring en ”stark anknytning till kommunen”. 

 Är beredda att ställa upp ideellt för en starkt idé- och medborgardriven 

vattenförvaltning i Kustmiljögruppens namn och verksamhet. 

 Är beredda att representera kustmiljöföreningarna i kustmiljöärenden både 

lokalt, regionalt och nationellt. 

 Att i mån av personella och ekonomiska resurser leda planeringen och 

genomförandet av konferenser av olika storlek på kommunal, lokal och 

regional nivå. 

De nuvarande stadgarna godkända av föreningsstämman i oktopber 2016, 

behöver inte revideras på nytt då det avser § 02 Föreningens ändamål och § 03 

Föreningens uppgifter. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet, som är klickbara nedan. 

 

2017-03-10 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) UPPROP till kontaktpersonerna för 

Kustmiljögruppens medlemsföreningar, styrelsens såväl ordinarie ledamöter 

såväl som till ersättare och adjungerade ledamöter samt till Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet och utvalda exekutiva personer inom Torsås 

kommun jämte en bifogad fil… 

# UPPROP – Kustmiljögruppen söker ordförande, kassör och sekreterare. 

(PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/UPPROP-KMG-soker-ordforande-kassor-och-sekr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/KMG-soker-ordforande-och-sekreterare-1.pdf


2017-03-12 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se 

med rubriken ”Kustmiljögruppen söker ordförande, sekreterare och kassör”. 

 

2017-03-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med 

rubriken ”Kustmiljögruppen söker ordförande, sekreterare och kassör” jämte 

en bifogad fil… 

http://www.kustmiljogruppen.org/torsas-kustmiljogrupp-soker-ordforande-

sekreterare-och-kassor/ 

 

2017-03-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Ordförande till Torsås Kustmiljögrupp”.  

2017-03-31 

Inkommer svarsmail (PDF) från Mattias Nilsson, ordförande i Brömsebro 

Samhällsförening med rubriken ”Sekreterare till Torsås Kustmiljögrupp”.  

 

2017-03-31 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Gunilla Berglund Hagström, 

ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Kassör”. 

2017-04-01 

Inkommer svarsmail (PDF) från Berit Holmgren, ersättande ledamot av 

Södra Kärr Samfällighetsförening med rubriken ”Ordförande till Torsås 

Kustmiljögrupp”.  

2017-04-02 

Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, nuvarande ägare till Spring 

Systems med rubriken ”Ändrade ägare förhållanden”. 

 

Av tidigare tagna beslut i styrelsen bland annat från överläggningen den 23 

januari 2017, § 17004 framgår, att valberedningen skall fram till årsmötet i april 

använda sig utav sociala medier – Kustmiljögruppens facebook-sida – i sitt 

arbete med att rekrytera ordförande, kassör och sekreterare. 

 

Av diariet 2017-03-10 framgår, att sekretariatet i samverkan med 

Webbochform.se i Bergkvara arbetat fram ett ”upprop” som dels ånyo skickats 

ut till de 20 medlemsföreningarnas kontaktpersoner, dels hade en räckvidd på 

nätet och Kustmiljögruppens facebook-sida som uppgick till 343 personer.  

Sekreteraren kan konstatera att, inga återkopplingar har skett från 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner, ej heller har någon nappat på 

uppropet på facebook. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/KMG-soker-ordforande-sekr-och-kassor-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Kustmiljogruppen-soker-ordforande-sekreterare-och-kassor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/torsas-kustmiljogrupp-soker-ordforande-sekreterare-och-kassor/
http://www.kustmiljogruppen.org/torsas-kustmiljogrupp-soker-ordforande-sekreterare-och-kassor/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Ordforande-till-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Sekreterare-till-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kassor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Ordforande-till-Torsas-Kustmiljogrupp-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Andrade-agareforhallanden.pdf


Av Nyhetsbrevet nr 1 – våren 2017 framgår att det i dagsläget återstår fem 

                  personer som valberedningen inväntar svar ifrån, om de mönstrar på eller tackar 

                   nej. Om och när svar inväntas från dessa kandidater, så är tyvärr situationen den, 

                  att tiden håller på att rinna ut och att nätverken inom valberedningens intresse- 

                      sfär håller på att bli totalt  uttömda.  

 

Sekreteraren går igenom under dagens överläggning den sammanställning 

                 daterad 2017-04-03 av lämpliga kandidater som valberedningen kontinuerligt 

                uppdaterar efter att nya besked inkommer.  

 

                 Av sammanställningen framgår att personer/kandidater med svart 

                 text är sådana som tackat nej, röd text är personer/kandidater som ännu ej 

               tillfrågats och/eller som det råder stor osäkerhet om, blå text är sådana 

                 personer/kandidater där samtal pågår, utan slutligt ställningstagande och 

                personer/kandidater med grön text är sådana personer som mönstrat på ”skutan” 

              Kustmiljögruppen. 

 

Klicka på den blå länken för att ta del av – Valberedningens 

sammanställning av personer/kandidater per den 3 april 2017. (PDF) 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Överlämna rekryteringsarbetet efter den 30 april 2017 till den då beslutsföra 

styrelsen. 

 

 Den nya styrelsen alltid äger rätt till, att kalla till en extra föreningsstämma 

enligt vad som framgår av föreningens stadgar § 15. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2017/01/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf

