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Styrelseprotokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Onsdagen den 22 januari 2014 

 

Plats:  Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i 

                                   Gunnarstorp, Söderåkra 

 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande                         

  Kennert Täck, kassör 

  Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

   

Anmält frånvaro: 

Jonas Johansson, ersättare 

   

   

 

§ 14001 Mötets öppnande 

 

 Ordföranden öppnar det konstituerande styrelsemötet och hälsar deltagarna 

välkomna. 

 

 

§ 14002 Dagordning 

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse. 

  

 

Fastställd dagordning – beslutsärenden §§ 14003 - 14006 

 

§ 14003 Styrelsens sammansättning. 

§ 14004  Fördelning av uppdrag inom styrelsen. 

§ 14005  Val av presidium.  

§ 14006 Mötet avslutas 
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Beslutsärenden §§ 14003 – 14006 

 

 

§ 14003 Styrelsens sammansättning 

 

 Vid årsmötet med medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp den 15 juni 

2013 i Bergkvara har årsmötet i paragrafen 1311 beslutat att anta nya stadgar för 

föreningen från och med den 1 juli 2013. 

 

I de nya antagna stadgarna § 12 Föreningsstämma, framgår att samtliga 

personval skall ske senast under november månad för det kommande 

verksamhetsåret, så att ansvarsfriheten kan prövas och knytas till rätt 

verksamhetsår. 

 

 Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp skall enligt § 08 Styrelsen bestå utav… 

 * fem (5) ordinarie ledamöter jämte två (2) ersättare. 

 * Ordföranden väljs på föreningsstämman för en period av två (2) år. 

 

 * Övriga ordinarie ledamöter väljs på föreningsstämman för en 

            period av två (2) år. Se särskild fotnot 1 längst ner på sidan 2 i stadgarna. 

 

 * De två (2) ersättarna väljs för en period av ett (1) år.  

 

 * Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig på övriga fyra (4) ordinarie 

                         ledamöter genom att utse kassör och sekreterare. 

  

 * Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett presidium bestående av två (2) 

                        ledamöter. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka sekreteraren för informationen, varefter ärendet läggs till 

handlingarna. 

 

 

 

§ 14004 Fördelning av uppdrag inom styrelsen  

 

 Styrelsen beslutar att   

 

 Till kassör utse Kennert Täck, Norragårdens Samfällighetsförening. 



3 

 

 Till sekreterare utse Karl-Gustaf Eklund, Södra Kärr Samfällighetsförening. 

 Uppdra till sekretariatet att uppdatera hemsidan med de personförändringar, 

som anges nedan. 

 

Efter förrättade val består styrelsen av följande ledamöter för verksamhetsåret 

2014. 

 Ordförande John Bräutigam, nyval (2014 – 2015) 

 Kassör Kennert Täck, omval (2014 – 2015)  

 Sekreterare Karl-Gustaf Eklund, omval (2014) 

 Ledamot Roland Blomqvist, omval (2014) 

 Ledamot Pia Prestel, omval (2014) 

 Hanna Rosenborg, nyval (2014) 

 Jonas Johansson, nyval (2014) 

 

Härutöver tjänstgör Rune Fransén som adjungerad ledamot till styrelsen under 

verksamhetsåret tillika kalenderåret 2014. 

 

Årtal inom parantes anger mandatperioden som styrelseledamot tjänstgör. 

 

 

 

§ 14005 Val av presidium 

 

 Styrelsen beslutar att  

 

 Utse John Bräutigam, ordförande och Karl-Gustaf Eklund, sekreterare att för 

verksamhetsåret 2014 utgöra Kustmiljögruppens presidium.  

 Uppdra till sekretariatet att uppdatera hemsidan med dessa 

personförändringar. 

 

 

 

§ 14006 Mötet avslutas 

 

Ordföranden tackar för visat intresse och engagemang samt ser fram emot ett 

gott samarbete under det kommandeverksamhetsåret med alla de frågor och 

uppgifter som ligger framför oss för en god kustmiljö i Torsås kommun.  

 

Vid protokollet    

     Justeras 

 

Karl-Gustaf Eklund  

                      Sekreterare      John Bräutigam

                                                                                      Ordförande 


