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Tid:  Lördagen den 24 maj 2014. 
 

Plats:  Bergkvara kapellsal i Bergkvara   
 

Närvarande: Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 

Roland Blomqvist, Torsås Kustmiljögrupp 

John Bräutigam, Torsås Kustmiljögrupp 

Megg Bräutigam, Gunnartorps Miljöförening 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Torsås Kustmiljögrupp 

Rune Fransén, Torsås Kustmiljögrupp 

Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening 

Jan Hellman, Torsås Kustmiljögrupp 

Solbrith Hellman, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

Gunnar Larsson, Kärrabo Miljöförening 

Ove Lind, Bergkvara Samhällsförening 

Jaen Nilsson, Miljöföreningens Södra Ragnabo 

Pia Prestel, Torsås Kustmiljögrupp 

Thomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening   

 

Övriga deltagande: 

Assar Johansson, entreprenör och förare av Truxormaskinen 

 

                  

  5 röstberättigade medlemsföreningar av 17 var närvarande på 

  årsmötet.   

     

   

 

§ 1401 Årsmötet öppnas av Kustmiljögruppens ordförande  

 

Ordföranden för Torsås Kustmiljögrupp, John Bräutigam öppnar årsmötet för 

  verksamhetsåret 2013 och hälsar deltagarna varmt välkomna. 

 

 

 

§ 1402 Godkännande av kallelse och årsmötets behöriga utlysning. 

 

 I stadgarna framgår av paragraf 14 – Årsmöte, att kallelse skall utgå 14 

  kalenderdagar före tidpunkt för årsmöte. 

Sekretariatet har via mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner per den 14 

april 2014 översänt kallelse till årsmöte.  
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Årsmötet beslutar att 

  

 Godkänna av sekretariatet utsänd kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 

2013. 

 

 

§ 1403 Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor. 

 

Dagordningen och samtliga de ärenden som stadgeenligt skall behandlas på 

årsmötet har sedan den 3 maj 2014 funnits tillgängliga på hemsidan under 

”senaste nytt”. 

 

Under dagens överläggning anmäler sekreteraren ytterligare fem informations- 

ärenden under övriga frågor, som styrelsen vid sina sammanträden den 16 april 

2014 och den 15 maj 2014 har tagit beslut på, nämligen… 

 

 § 14:01 Inventering och kartläggning av diken utmed kuststräckan i 

Torsås kommun (PDF) enligt protokollsutdrag 2014-05-15, § 14104, 

 § 14:02 Vasslåtter 2014 (PDF), enligt protokollsutdrag 2014-05-15,  

§14105 med tillhörande Turordningslista för vasslåtter 2014 – beslut. (PDF)  

 § 14:03 Kommunicera föreningsstämmans beslut 2013-10-26, § 

1338 (PDF) enligt protokollsutdrag 2015-05-15, § 14100, 

 § 14:04 Avtackning av ledamöter som lämnade styrelsen i samband med 

årsskiftet 2013/2014 (PDF) enligt protokollsutdrag 2014-05-15, § 14107, 

 § 14:05 Styrelsens beslut om tidpunkt och innehåll för ”Höstträffen 

2014″ (PDF) enligt protokollsutdrag 2014-04-16, § 14088.. 

 

  

Årsmötet beslutar att 

  

 Godkänna av sekretariatet upprättat förslag till dagordning för årsmötet 

avseende verksamhetsåret 2013 med tillägg för informationsärendena  

§ 14:01-14:05 ovan under rubriken ”övriga frågor”. 

 

 

 

§ 1404 Fastställande av röstlängd 

 

 Sekreteraren redogör för att röstlängden utgörs av de medlemsföreningar som 

  är representerade på årsmötet och där varje medlemsförening har en röst oavsett 

  hur många närvarande som representerar en och samma medlemsförening i  

                enlighet med vad som stadgas i § 16. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14104-2014-05-15-Inventering-och-kartl%C3%A4ggning-av-diken-utmed-kuststr%C3%A4ckan-i-Tors%C3%A5s-kom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14104-2014-05-15-Inventering-och-kartl%C3%A4ggning-av-diken-utmed-kuststr%C3%A4ckan-i-Tors%C3%A5s-kom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14105-2041-05-15-Vassl%C3%A5tter-2014..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Turordningslista-f%C3%B6r-vassl%C3%A5tter-2014-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14100-2014-05-15-Kommunicera-f%C3%B6reningsst%C3%A4mmans-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14100-2014-05-15-Kommunicera-f%C3%B6reningsst%C3%A4mmans-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/%C2%A7-14107-2014-05-15-Avtackning-av-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/%C2%A7-14107-2014-05-15-Avtackning-av-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14088-2014-04-16-Forslag-pa-tidpunkt-och-innehall-for-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14088-2014-04-16-Forslag-pa-tidpunkt-och-innehall-for-Hosttraffen-2014.pdf
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Årsmötet beslutar att,  

 

 om behov föreligger så skall röstlängd upprättas, 

 

 antalet avlagda röster kan maximalt uppgå till 5, då endast fem 

medlemsföreningar är representerade vid årsmötet. 

 

 

 

§ 1405 Fullmakter 

 

 Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan 

  medlemsförening. 

 Ordföranden frågar om de närvarande medlemsföreningarnas kontaktpersoner 

  genom fullmakt företräder annan medlemsförening. Ordföranden konstaterar att 

  så är inte fallet, varför… 

 

  

 Årsmötet beslutar att 

 

 Lägga detta ärende till handlingarna. 
 
 
 

§ 1406 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 

 

 Årsmötet beslutar att till 

  

- Ordförande välja John Bräutigam och till 

- Sekreterare välja Karl-Gustaf Eklund. 

 

 

§ 1407 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet, som även fungerar som 

 rösträknare 

 

 Årsmötet beslutar att till 

 

 Protokollsjusterare välja Gunnel Göstasson, Gunnartorps Miljöförening och 

Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo. 

 

 

 

§ 1408 Föredragning och behandling av styrelsens förslag till årsredovisning 

 

 Sekreteraren redogör för att samtliga årsredovisningshandlingar har återfunnits 

  på Kustmiljögruppens hemsida, där medlemsföreningarnas kontaktpersoner i 
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 god tid kunnat ta del av och bilda sig en uppfattning om styrelsens samlade 

  förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2013. 

  

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av Årsredovisningen för  

verksamhetsåret 2013. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Slutlig-

%C3%85rsredovisning-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013-i-sin-

helhet1.pdf  

 

I protokoll från styrelsens sammanträde den 25 mars 2014, § 14062 – Bokslut 

2013 (PDF), framgår hur styrelsen har arbetat med att ta fram en samlad 

årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Klicka på den blå länken nedan för att 

ta del av detta arbete. http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2014/04/Styrelseprotokoll-bokslut-2013.pdf  

 

 

 Årsmötet beslutar att 

 

 Godkänna förvaltningsberättelsen omfattande balans- och resultaträkning 

jämte notförteckning för verksamhetsåret 2013. 

 

 Godkänna styrelsens förslag till disposition av årets resultat för 

verksamhetsåret 2013. 

 

 Fastställa resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat, som 

uppgår till 980 kronor. 

 

 

 

§ 1409 Föredragning och behandling av revisionsberättelsen 

 

Revisor Jan Hellman föredrar revisionsberättelsen för verksamhetsåret  

2013-01-01 - 2013-12-31omfattande årsredovisning, räkenskaper samt 

styrelsens förvaltning.  

 

Av revisionsberättelsen framgår att… 

 

- Granskningen har utförts enligt god revisionssed och i enlighet med 

revisionsuppdraget. 

- Årsredovisningen ger i alla väsentliga avseenden en rättvisande bild av 

föreningens finansiella ställning och resultat. 

- Årsredovisningen har upprättats enligt gällande lag och 

Bokföringsnämndens allmänna råd. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Slutlig-%C3%85rsredovisning-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013-i-sin-helhet1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Slutlig-%C3%85rsredovisning-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013-i-sin-helhet1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Slutlig-%C3%85rsredovisning-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013-i-sin-helhet1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Styrelseprotokoll-bokslut-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Styrelseprotokoll-bokslut-2013.pdf
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- Revisorn har granskat förslaget till resultatdisposition och tillstyrker 

detsamma enligt styrelsens förslag. 

- Revisorn tillstyrker att resultat- och balansräkning fastställs enligt styrelsens 

förslag. 

- Resultatet balanseras i ny räkning enligt styrelens förslag.  

- Revisorn har granskat väsentliga beslut, åtgärder, förhållanden, mål som 

finns formulerade i styrdokument såsom stadgar, verksamhetsplan, budget 

och reglemente och i det sammanhanget funnit att de mycket väl uppnåtts. 

- Granskning har även skett om någon styrelseledamot har handlat i strid med 

lagar och/eller föreningens stadgar. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hela revisionsberättelsen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2014/04/Revisionsber%C3%A4ttelse-f%C3%B6r-

verksamhets%C3%A5ret-2013.pdf  

 

 

Årsmötet beslutar  

 

 I enlighet med vad som anförts i avgiven revisionsberättelse för 

verksamhetsåret 2013-01-01 – 2013-12-31 i enlighet med de åtta 

strecksatserna ovan. 

 

 

 

§ 1410 Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 

 

 Av revisionsberättelsen för räkenskapssåret 2013-01-01 – 2013-12-31 enligt § 

  1409 ovan framgår att revisor Jan Hellman tillstyrker att styrelsens ledamöter 

  beviljas ansvarsfrihet.  

 

 

 Årsmötet beslutar att 

 

 Bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret  

2013-01-01 – 2013-12-31. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Revisionsber%C3%A4ttelse-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Revisionsber%C3%A4ttelse-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Revisionsber%C3%A4ttelse-f%C3%B6r-verksamhets%C3%A5ret-2013.pdf
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§ 1411 Fastställande av arvoden 

 Årsmötet beslutar att 

 Det inte skall utgå några arvoden till styrelsens ordinarie och ersättande 

ledamöter. 

 Samma förhållande gäller såväl ordinarie revisor såväl som dennes ersättare. 

 

 

§ 1412 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 

 Styrelsens olika förslag och aktiva åtgärder för att förbättra och effektivisera 

  Kustmiljögruppens insatser, både på kort och lång sikt, då det gäller… 

- Friska bad 

- Härliga artrika strandängar 

- Levande sportfiske 

- Att i övrigt konkretisera och bryta ner Vattenvårdsplanen för perioden  

2014-2018 i olika projekt som ligger i ”pipeline” utifrån målformuleringen 

”vi satsar på miljön, för ett gott liv i en livskraftig kommun” för många 

aktörer såsom det lokala näringslivet, turismen, de boende, de gröna 

näringarna. 

- Att tänka miljömässigt globalt, men handla lokalt 

… Återfinns i paragrafen 1413 – Verksamhetsplan 2014. 

 

Enligt § 13 i stadgarna så kan genom motion medlems-/kustmiljöförening väcka 

förslag rörande Kustmiljögruppens verksamhet. Motion som skall behandlas på 

ordinarie årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad. 

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dessa tillgängliga för 

medlems-/kustmiljöförening tillsammans med förvaltningsberättelsen. 

Några motioner har överhuvudtaget inte inkommit till sekretariatet och 

diarieförts. 

 

Årsmötet beslutar att 

 Lägga ärendet till handlingarna 
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§ 1413 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 201401—2014-12 

 

Sekretariatet har presenterat styrelsens förslag till verksamhetsplan 2014 på  

Kustmiljögruppens hemsida under senaste nytt, där medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner i god tid kunnat ta del och bilda sig en uppfattning om vilka 

uppgifter och utmaningar som föreningen står inför både på kort och på lång 

sikt. 

  

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av styrelsens förslag till 

Verksamhetsplan för 2014 genom att klicka på den blå länken nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2014/04/Verksamhetsplan-2014-utg%C3%A5va-5-reviderat-

slutligt-f%C3%B6rslag-2014-04-051.pdf  

 

I protokoll från styrelsens sammanträde den 16 april 2014, § 14091 – 

Verksamhetsplan 2014 – slutligt besked om, framgår hur styrelsen har arbetat 

med att ta fram en samlad Verksamhetsplan för 2014. Klicka på den blå länken 

nedan för att ta del av detta arbete. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2014/04/Styrelseprotokoll-Verksamhetsplan-slutligt-beslut-

om.pdf  

 

 

Årsmötet beslutar att 

 Godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden  

201401 – 201412. 
 

 

§ 1414 Övriga frågor 

 

Ordföranden ber sekreteraren, att föredra de nedan fem angivna och 

specificerade informationsärendena, som styrelsen vid sina sammanträden den 

16 april 2014 och den 15 maj 2014 har tagit beslut på, nämligen… 

 

 § 14:01 Inventering och kartläggning av diken utmed kuststräckan i 

Torsås kommun (PDF) enligt protokollsutdrag 2014-05-15, § 14104, 

 § 14:02 Vasslåtter 2014 (PDF), enligt protokollsutdrag 2014-05-15,  

§14105 med tillhörande Turordningslista för vasslåtter 2014 – beslut. (PDF)  

 § 14:03 Kommunicera föreningsstämmans beslut 2013-10-26, § 

1338 (PDF) enligt protokollsutdrag 2015-05-15, § 14100, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Verksamhetsplan-2014-utg%C3%A5va-5-reviderat-slutligt-f%C3%B6rslag-2014-04-051.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Verksamhetsplan-2014-utg%C3%A5va-5-reviderat-slutligt-f%C3%B6rslag-2014-04-051.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Verksamhetsplan-2014-utg%C3%A5va-5-reviderat-slutligt-f%C3%B6rslag-2014-04-051.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Styrelseprotokoll-Verksamhetsplan-slutligt-beslut-om.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Styrelseprotokoll-Verksamhetsplan-slutligt-beslut-om.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Styrelseprotokoll-Verksamhetsplan-slutligt-beslut-om.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14104-2014-05-15-Inventering-och-kartl%C3%A4ggning-av-diken-utmed-kuststr%C3%A4ckan-i-Tors%C3%A5s-kom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14104-2014-05-15-Inventering-och-kartl%C3%A4ggning-av-diken-utmed-kuststr%C3%A4ckan-i-Tors%C3%A5s-kom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14105-2041-05-15-Vassl%C3%A5tter-2014..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Turordningslista-f%C3%B6r-vassl%C3%A5tter-2014-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14100-2014-05-15-Kommunicera-f%C3%B6reningsst%C3%A4mmans-beslut.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14100-2014-05-15-Kommunicera-f%C3%B6reningsst%C3%A4mmans-beslut.pdf
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 § 14:04 Avtackning av ledamöter som lämnade styrelsen i samband med 

årsskiftet 2013/2014 (PDF) enligt protokollsutdrag 2014-05-15, § 14107, 

 § 14:05 Styrelsens beslut om tidpunkt och innehåll för ”Höstträffen 

2014″ (PDF) enligt protokollsutdrag 2014-04-16, § 14088. 

 

Ordföranden vänder sig till medlemsföreningarnas kontaktpersoner och ber om 

deras, tankar, synpunkter och reflektioner på de informationsärenden som 

sekreteraren redogör för. 

 

 

Årsmötet beslutar att 

 

 Då det inte finns några avvikande meningar lägga informationsärendena till 

handlingarna. 

 

 

 

§ 1415 Årsmötet avslutas 

 

Mötet avslutas med att ordföranden tackar för visat intresse, engagemang och 

ser positivt fram emot framgång med viktiga frågor för kustmiljön längs Torsås 

kustremsa, en del av Vattenriket Sverige. 

 

 

Ordföranden John Bräutigam tillönskar mötesdeltagarna en GLAD SOMMAR! 

 

 

 

John Bräutigam 

 Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

     Sekreterare 

 

 

                                           Justering 

 

 

 

 

 

Gunnel Göstasson      Jaen Nilsson  

Gunnarstorps Miljöförening                        Miljöföreningen Södra Ragnabo

       

 
    

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/%C2%A7-14107-2014-05-15-Avtackning-av-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/%C2%A7-14107-2014-05-15-Avtackning-av-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14088-2014-04-16-Forslag-pa-tidpunkt-och-innehall-for-Hosttraffen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/%C2%A7-14088-2014-04-16-Forslag-pa-tidpunkt-och-innehall-for-Hosttraffen-2014.pdf

