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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 30 oktober 2013, klockan 18.00.   

Plats:  Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.  

Närvarande: Rune Fransén, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

 

§ 13237 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna välkomna till dagens 

   överläggning. 

 

 Föregående styrelseprotokoll från den 2 oktoberber 2013, §§ 13223 – 13236 

   godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan. 

 

 

§ 13238 Dagordning  

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse med tillägg och justeringar enligt nedan 

  för… 

 

 § 13244       Information till elever i årskurs 7 och 9 (beslutsärende) 

 

  § 13247      Sammanställning av timtid för ”vasslåtter 2013” 

                 (informationsärende) 

 

 

Fasställd dagordning - Beslutsärenden §§ 13239 – 13244 

§ 13239 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 13240 Presidiets förslag till ”Verksamhetsbudget för 2014”.  

§ 13241 Utvärdering av ”Höstträffen 2013” 

§ 13242 Tecknande av avtal om webbtjänster för 2014. 
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§ 13243 Förkommet årsmötesprotokoll från den 21 maj 2011.   

§ 13244 Information till elever i årskurs 7 och 9. 

 

 

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 13245 – 13249 

 

§ 13245 Godkännande av Nyhetsbrev för november månad 2013. 

§ 13246 Den nya styrelsen för verksamhetsåret 2014. 

§ 13247 Sammanställning av timtid för ”vasslåtter 2013” 

§ 13248 Information och kommunikation – handlingar i diariet återfinns på hemsidan för 

  perioden 2013-10-02 – 2013-10-30.  

§ 13249 Styrelsen ser Dvd:n ”I mulens, Liens och flitiga händers spår till vackra 

  blomsterängar i Kvilla”, berättare och banjo-ackompanjemang, Assar 

                  Johansson. Foto, Ljud och Redigering Bengt Bertilsson 

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 13250 - 13252 

§ 13250 Delgivningsärenden - handlingar i diariet återfinns på hemsidan för perioden 

2013-10-02 – 2013-10-30. 

§ 13251 Nästa styrelsemöte 

§ 13252 Mötet avslutas 

 

Beslutsärenden §§ 13239 – 13244 

 

§ 13239 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 2 oktober 2013 framkom följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 2 oktober 

2013 uppgår till 14 046 kronor, efter det att den upplupna räntan per den 25 juli 

2013 tillförts företagskontot i Swedbank och att det på samma datum återfinns 

150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto i Swedbank med en 

bindningstid på 3 månader.  Den aktuella specialinlåningsräntan för perioden 

2013-07-25--2013-10-27 uppgår till 1.95 %.  

 

Ordföranden berättar att det projekt som Torsås Kustmiljögrupp deltagit i vad 

avser att utvärdera hantering, energinytta och ekonomiska förutsättningar vid 

tillverkning av bränslepellets med vass som råvara nu är avslutat. 
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Kustmiljögruppen har erhållit 5 000 kronor per den 28 juni 2013 från Torsås 

kommun för detta projekt. 

 

Roland Blomqvist redogör även från de diskussioner som kom upp på det 

senaste Vattenrådsmötet vad avser… 

 

… ”Bidrag till ett rikt växt- och djurliv. Ekonomiskt stöd till anläggning och 

restaurering av olika ekosystem och livsmiljöer i Skåne län” samt 

  

  …”EU:s Strukturfonder för miljö- energi- klimat. Nulägesinformation till 

  klimatsamverkans referensgrupp EU:s 

 

 Roland B tror, att detta kan vara en av flera ekonomiska källor som såväl 

  Kustmiljögruppen som medlemsföreningarna kan hämta pengar ifrån.   

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Kassören Kennert Täck, ordföranden Rune Fransén och ledamoten 

Roland Blomqvist för informationen. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att distribuera de två ekonomiska rapporterna som 

omnämns ovan till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

 Att lägga redovisningen till handlingarna. 

 

 

Vid dagens överläggning den 30 oktober 2013 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 30 oktober 

2013 uppgår till 11 836 kronor, efter det att den upplupna räntan per den 27 

oktober 2013 tillförts företagskontot i Swedbank och att det på samma datum 

återfinns 150 000 kronor insatta på föreningens specialinlåningskonto i 

Swedbank med en bindningstid på 3 månader.  Den aktuella 

specialinlåningsräntan för perioden 2013-10-30 torde även fortsättningsvis 

uppgå till 1.95 %.  

 

Roland Blomqvist tar upp frågan om och hur Kustmiljögruppen kan knyta 

ytterligare externa finansiärer, förutom våra ”vänföretag/sponsorer” för att 

stärka de ekonomiska musklerna på såväl kort som lång sikt, allt i syfte att 

kunna genomföra den ambitiösa verksamhetsplan som årsmötet godkände i juni 
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2013. Det kan röra sig om, att ansöka om ekonomiska medel ur donationsfonder, 

Lions, Länsstyrelsen, Allmänna arvsfonden, privatpersoner med ett speciellt 

intresse för miljöfrågor etc. Även om det kan ta lång tid för att knyta dessa 

kontakter, så anser Roland att även den längsta resa måste börja med ett första 

steg, en åsikt som styrelsens ledamöter delar. 

 

Sekreteraren redogör för sina kontakter i enlighet med de beslut som styrelsen 

fattat i paragraferna 13038, 13084 och 13124. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka för informationen och att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 13240 Presidiets förslag till ”Verksamhetsbudget för 2014”.  

 

 Under överläggningen med styrelsen den 2 oktober 2013 framkom följande. 

 

Ordföranden vänder sig till kassören om dennes förslag till verksamhetsbudget 

för 2014 med beaktande av det redovisade ekonomiska utfall för de första 8 

månaderna under 2013, som finns redovisat i protokoll från 2013-09-04,  

§ 13189. Kassören ber att få återkomma i detta ärende, när förslag till 

verksamhetsbudget för 2014 är upprättat. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra åt kassören att ta fram ett förslag till verksamhetsbudget för 2014, 

som i god tid före föreningsstämman den 26 oktober 2013 finns tillgängligt 

både på hemsidan och som via mail nått medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, så att de vid föreningsstämman kan fatta korrekta beslut. 

 

 

Vid dagens överläggning den 30 oktober 2013 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden redogör för att presidiet gått igenom det förslag som kassören 

översänt via mail och som biläggs detta protokoll. Mot bakgrund av att styrelsen 

inte har något styrelsesammanträde före föreningsstämman den 26 oktober 2013 
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överlämnar styrelsen via sitt presidium kassörens förslag till verksamhetsbudget 

för 2014, som sitt eget till föreningsstämman för beslut. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 13241 Utvärdering av ”Höstträffen 2013” 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden redogör för sina tankar och riktar blicken mot framtiden, då den 

nya styrelsen fr.o.m. verksamhetsåret 2014 genomgår en påtaglig föryngring, 

när Hanna Rosenborg och Jonas Johansson tar plats som ersättare. Vidare 

kommer valet av John Bräutigam som ny ordförande, att bädda för nya 

framgångar för Kustmiljögruppen. Sammantaget innebär detta att de nya 

ledamöternas genuina intresse för miljöfrågor kommer att tillföra styrelsen ny 

energi, dynamik och kraft.  

Catherine Legrand gav med sin speciella framtoning och kompetens deltagarna 

mycket att tänka på och kring de tre hörnstenarna ”övergödning, överfiske och 

miljögifter”. Hur vi människor hanterar våra förskrivna mediciner, där ca 50 % 

hamnar i toalettstolen för vidare transport till reningsverk som inte kan ta hand 

om dessa komplexa molekyler, skakade om deltagana rejält. 

Av de tidigare fem genomförda Kustmiljökonferenserna i Torsås kommun vet vi 

att värdera betydelsen av att ha goda kontakter in i forskarvärlden. Vi behöver 

deras hjälp lika mycket som universiteten behöver relevanta och konkreta 

projekt för sina studenter som skall skriva sina uppsatser. Detta medför i sin tur 

att för oss hitta anledningar till att få saker utförda på hemmaplan. 

Valberedningens förslag till att införa en ”samrådsgrupp” innebär att det sätter 

en tydlig press på medlemsföreningarna att utse en ordinarie och en ersättare för 

respektive medlemsförening att ingå i denna samrådsgrupp. Det förpliktigar med 

målsättningen att generera ett tydligare engagemang. 

Ordföranden har inför ”Höstträffen 2013” ringt runt och talat med de flesta 

kontaktpersonerna för respektive medlemsförening och som finns specificerade 

på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss”. Samtliga uppringningar kan 

sammanfattas ”i det goda samtalet” där kontaktpersonerna framför att de är 

nöjda med vasslåttern och vad som görs genom att önskemålen som kommer 

från medlemsföreningarna tillgodoses genom konkreta åtgärder. De ser behoven 

hos sig själva genom att få vassen skördad och bortförd samt bättre badbottnar 

genom slamsugning. 
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Roland Blomqvist funderar över antalet deltagare på ”Höstträffen 2013”, som i 

och för sig var betydligt bättre än för ”Vårträffen 2013”, men upplevs ändock 

som otillräcklig mot bakgrund av allt det arbete som nedlagts och de kostnader 

som Kustmiljögruppen haft för föreläsare mm. Roland ställer frågan om 

verkligheten ser lite annorlunda ut och lyfter fram parametrarna för att locka 

folk och få en bredare publik där alla och en var skulle kunna få komma och ta 

del av programmet på Kustmiljögruppens träffar. Varför inte lite större 

sammandragningar mellan skogs- och lantbruket uppströms vattendragen och 

kustmiljöfolket nedströms? 

 

Pia Prestel knyter an till ordförandens upplevelser och framhåller att det skickats 

ut tre olika handlingar för respektive målgrupp, nämligen en KALLELSE till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner, en INBJUDAN till 

vänföretagen/sponsorerna och en INBJUDAN till övriga personer som står på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. På så sätt har sekretariatet kunnat 

formulera sig på tre olika sätt, för att om möjligt uppnå största möjliga 

deltagande. 

Tankar framförs och frågan reses, som ett resultat av den inbjudan om 

Bruatorpsån den 21 och 24 oktober, om hur mycket gemeneman vet om vad som 

har gjorts i Torsås kommun, då det gäller våtmarker, reproduktionsplatser för 

fisk, kvävefällor, på vilka platser är det planerat provfiske mm. Hur skall och 

kan man nu ut med denna information? Pernilla Landin borde vara en självklar 

medaktör i detta arbete som sekreterare i Vattenrådet.  

 

Kennert Täck framhåller betydelsen av att massmedia särskilt uppmärksammat 

vår ”Höstträff 2013” på temat ”Kommer vi att vilja bada i Östersjön i framtiden” 

med tre artiklar både före, under och efter Höstträffen. Östran 2013-10-24, 

Barometern-OT 2013-10-26 och 2013-10-28. Samtliga artiklar går att läsa på 

hemsidan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-

2013/ 

 

Ordföranden avslutar utvärderingen med att ställa frågan, ”vilka konkreta 

miljöaktiviteter för en bredare allmänhet ser vi framför oss? Är det olika typer av 

fältstudier, vattendragsvandringar etc. Svaret kommer vi att få svar på och läsa 

om i protokollen från styrelsesammanträdena framöver. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

Tacka ledamöterna för en intressant brainstorming och lägga ärendet under 

bevakning i ”göra-lådan” för kommande sammankomster. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2013/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartiklar-2013/
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§ 13242 Tecknande av avtal om webbtjänster för 2014. 

 

 Under överläggningen med styrelsen dem 2 oktober framkom följande. 

 

 Styrelsen har ett optimalt och väl fungerande samarbete med Johan Blomqvist, 

  Webbochform.se. Sekreteraren redogör för det avtal om webbtjänster som 

  tecknats för verksamhetsåret 2013 och som löper ut vid årsskiftet 2013. Avtalet 

  skall vara uppsagt och/eller för omförhandling senast den 31 oktober 2013. 

 

 Ordföranden redogör för den situation som uppkom förra året, då Johan 

  Blomqvist förbisåg, att säga upp avtalet i rätt tid för omförhandling. 

 

För att undvika att detta sker även detta år, så är det ledamöternas uppfattning att 

sekreteraren skall genom mail påkalla Johan Blomqvist, att om omförhandling 

skall ske inför verksamhetsåret 2014, så måste sådan omförhandling av ena eller 

båda parterna påkallas före den 31 oktober 2013. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraen i uppdrag att översända beslutsparagraf 13230 till Johan 

Blomqvist, WebbochForm.se 

 

 

Vid dagens överläggning den 30 oktober 2013 med styrelsen går ordföranden 

igenom vilka punkter som styrelsen redan tagit beslut om, vilka punkter som 

effektuerats och vilka punkter som kvarstår för omgående åtgärder. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren har på uppdrag av ordföranden fört diskussioner via mail med 

Johan Blomqvist vid WebbochForm.se, som finns i diariet 2013-10-11. 

 

 I enlighet med förda diskussioner har sekreteraren upprättat ett förslag till avtal, 

som Johan Blomqvist godtagit och som har bifogats kallelsen till dagens 

överläggning. Avtalet för webbtjänster är förlängt på ett år och på samma 

ekonomiska villkor som gäller för 2013 med undantag av att fakturering från 

WebbochForms.se sida sker en gång per kvartal i efterskott istället för 

månadsvis. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till presidiet att teckna nytt avtal om webbtjänster för 2014 med 

WebbochForm.se i enlighet med det avtalsförslag som tillsänts ledamöterna 

inför dagens styrelsesammanträde. 

 

 

 

§ 13243 Förkommet årsmötesprotokoll från den 21 maj 2011. 

 

 Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden redogör för de kontakter som förekommit med den dåvarande 

sekreteraren om det aktuella årsmötesprotokollet samt de genomgångar som 

såväl ordföranden som övriga ledamöter haft av och i sina datorer. 

 

Trots målmedvetna ansträngningar har årsmötesprotokollet från den 21 maj 2011 

vid detta protokolls skrivande inte lyckats att återskapas, varför det måste anses 

som ”förkommit”. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Årsmötesprotokollet från den 21 maj 2011 måste anses förkommit av 

datatekniska skäl. 

 

 Uppdra åt sekreteraren att på hemisdan under linjalrubriken 

Dokumentarkiv/protokoll/Årsmöten, notera vad som beslutats ovan. 

 

 

   

 

§ 13244 Information till elever i årskurs 7 och 9. 

 

 I nu gällande verksamhetsplan för perioden 201306 – 201312 återfinns på sidan 

  12 under rubriken pågående verksamhetspunkter ”att utbilda miljöambassa-  

                      dörer”. 

 

 Presidiet har vid två tillfällen under hösten vid olika presentationer fått kunskap 

                     om, att miljökontoret vid kommunen har ett väl fungerande samarbete med 
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  skolan och bildningsförvaltningen i miljöfrågor. Det är främst Pernilla Landin 

  och Annika Persson Åberg som arbetar mot skolan i årskurserna 7 och 9. 

 

 Frågeställningen blir om vi från Kustmiljögruppens sida har ett intresse av att 

  hänga med på denna informationsverksamhet om tillfälle och möjligheter 

  erbjuds. 

 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande. 

 

Det är samtliga ledamöters uppfattning att det vore av vikt att kunna få denna 

naturliga och effektiva inkörsport till ungdomarna i miljöfrågor i allmänhet och 

kustmiljöfrågor i synnerhet, där Kustmiljögruppen blir en av tre pedagogiska 

medaktörer. 

 

Sekreteraren informerar om, att det på Kustmiljögruppens hemsida i 

dokumentarkivet nu finns ett förhållandevis stort bibliotek av tidningsartiklar, 

som skulle kunna utgöra en referenslista, när ungdomarna skriver sina 

inlämningsuppgifter för betygsbedömning inom ämnesblocket NO. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Roland Blomqvist skall ta kontakt med Pernilla Landin, 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun tillika sekreterare i Vattenrådet i 

rubricerat ärende. 

 

 Sekreteraren skall till Christoffer Johansson, NO-lärare på Torsskolan, fästa 

hans uppmärksamhet på att eleverna har fritt tillträde till Kustmiljögruppens 

hemsida.  

 

 

 

Informationsärenden §§ 13245 – 13249 

 

 

§ 13245 Godkännande av Nyhetsbrev för november månad 2013. 

Sekreteraren redogör för att nyhetsbrevet för november månad 2013 kommer att 

  behandlas av presidiet efter dagens sammanträde.  

 

Styrelsen beslutar att 

 Ge presidiet i uppdrag att utforma Nyhetsbrevet för november månad 2013. 
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§ 13246 Den nya styrelsen för verksamhetsåret 2014.  

På föreningsstämman, lördagen den 26 oktober 2013 valdes en ny styrelse 

bestående av gamla och nya ansikten från den 1 januari 2014. 

 

John Bräutigam efterträder Rune Fransén som ny ordförande.  

Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Kennert Täck, Roland Blomqvist, Pia 

Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund.  

Till ersättande ledamöter valdes Jonas Johansson och Hanna Rosenborg, efter de 

tidigare ersättarena Solbrith Hellman och Göran Wahlström. Det känns mycket 

positivt att styrelsen fått två unga och kreativa ersättare med ett starkt intresse 

för miljöfrågor i allmänhet och kustmiljöfrågor i synnerhet. 

 

Föreningsstämman beslutade även att Rune Fransén skall vara adjungerad 

ledamot för att förstärka styrelsen med särskild sakkunskap. 

 

Till revisorer omvaldes Jan Hellman (omval) och Solbrith Hellman (nyval) 

 

Valberedningen omvaldes i sin helhet med Britt-Marie Östman, som 

sammankallande samt Assar Johansson med Leif Lindberg som ersättare. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 13247 Sammanställning av timtid för ”vasslåtter 2013” 

 På ”Höstträffen 2013” överlämnar Assar Johansson, förare av Truxormaskinen 

                      till sekretariatet uppgift (PDF) på med redovisning av vasslåtter uttryckt i antal 

                    timmar specificerat på medlemsföreningarna under säsongen 2013. 

 Antalet debiterade timmar för 2013 uppgår till 486 varav 103,5 timmar utgörs av 

   reparation och underhåll på Truxorn. Motsvarande siffra för 2012 är 480.5 

  timmar totalt. Uppgift om antalet timmar för reparation och underhåll under 

  2012 har inte uppgivits i sammanställningen. 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Timredovisning-av-vassl%C3%A5tter-2013.pdf
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§ 13248 Information och kommunikation – handlingar i diariet återfinns på hemsidan för 

                     perioden 2013-09-04 – 2013-10-02.  

2013-10-03 

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

med inbjudan (PDF) till vattenträffar om Bruatorpsån. 

2013-10-08 

Sekretariatet meddelar Kustmiljögruppens styrelseledamöter, att följande 

handlingar har tillsänts Kustmiljögruppens "vänföretag/sponsorer" som 

stödjer vår verksamhet ekonomiskt... 

* Inbjudan (PDF) 

* Nyhetsbrev för oktober 2013. (PDF) 

2013-10-08 

Sekretariatet meddelar Kustmiljögruppens styrelseledamöter, att följande 

handlingar har tillsänts de exekutiva personer inom myndigheter, 

organisationer, politik, med flera som står på Kustmiljögruppens externa 

mailinglista ... 

* Inbjudan med detaljerat program och hålltider. (PDF) 

* Nyhetsbrev för oktober 2013. (PDF) 

2013-10-08 

Sekretariatet meddelar Kustmiljögruppens styrelseledamöter, att följande 

handlingar har tillsänts medlemsföreningarnas kontaktpersoner... 

* Kallelse med detaljerat program och hålltider. (PDF) 

* Dagordning vid föreningsstämma. (PDF) 

* Nyhetsbrev för oktober 2013. (PDF) 

2013-10-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Catherine Legrand, professor i marin 

ekologi vid Linnéuniversitetet med anledning av Rune Franséns mail 2013-

10-04. 

2013-10-11 

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

anledning av att sekretariatet expedierat beslutsparagraf 2013-10-02, § 

13230 - Avtal om webbtjänster. 

2013-10-11 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken "Kommande veckor kommer flera aktiviteter att anordnas för 

Vattenråden". 

2013-10-13 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Stan Weyns, miljösamordnare i 

Karlshamns kommun... 

* Inbjudan med detaljerat program och hålltider. (PDF) 

* Nyhetsbrev för oktober 2013. (PDF) 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattentr%C3%A4ffar-Bruatorps%C3%A5n.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vattentr%C3%A4ffar-Bruatorps%C3%A5n1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-sponsorer-Roland.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-sponsorer-oktober-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-med-detaljerat-program-och-h%C3%A5lltider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-oktober-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-med-detaljerat-program-och-h%C3%A5lltider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Dagordning-vid-f%C3%B6reningsst%C3%A4mma-2013-10-26.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-oktober-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Re-26-oktober-2013-H%C3%B6sttr%C3%A4ff-med-Catherine-Legrand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sv-Expediering-av-beslutsparagraf-2013-10-02-%C2%A7-13230.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kommande-veckor-kommer-flera-aktiviteter-att-anordnas-f%C3%B6r-Vattenr%C3%A5den.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-med-detaljerat-program-och-h%C3%A5lltider.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-oktober-20131.pdf
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2013-10-22 

Kallelse med ärendebeskrivning (PDF) till styrelsemöte med 

Kustmiljögruppen, onsdagen den 30 oktober 2013, klockan 18.00 hos 

ledamoten Roland Blomqvist. 

2013-10-22 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) pressrelease (PDF) till 

lokalredaktionerna i Torsås kommun med anledning av Kustmiljögruppens 

"Höstträff 2013" lördagen den 26 oktober 2013. 

2013-10-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) "Nu är det inte så långt kvar och vi 

saknar Din anmälan till Kustmiljögruppens Höstträff 2013" till de vänföretag 

som stödjer Kustmiljögruppen ekonomiskt. 

2013-10-24 

Inkommer uppgift (PDF)  från Assar Johansson med redovisning av 

vasslåtter uttryckt i antal timmar specificerat på medlemsföreningar under 

säsongen 2013. 

 

§ 13249 Styrelsen ser Dvd:n ”I mulens, Liens och flitiga händers spår till vackra 

  blomsterängar i Kvilla”, berättare och banjo-ackompanjemang, Assar 

                  Johansson. Foto, Ljud och Redigering Bengt Bertilsson 

 

 

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 13234 

 

§ 13250 Delgivningsärenden - handlingar i diariet återfinns på hemsidan för perioden 

2013-10-02 – 2013-10-30. 

 2013-10-08 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf 

2013-10-02, § 13230 - avtal om webbtjänster till Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se. 

2013-10-10 

Sekretariatet tillsänder via mail (PDF) inbjudan till "Höstträffen 2013" jämte 

program och hålltider till Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid 

Linnéuniversitetet. 

2013-10-10 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara 

med "minnesanteckningar"(PDF) från stormötet den 1 oktober 2013 

samt "Projektplan - Etapp II - Fiskefabrik" (PDF). 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-2013-10-30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Pressrelease-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Pressrelease-till-lokaltidningarnas-redaktioner-i-Tors%C3%A5s.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/P%C3%A5minnelse-om-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013-till-v%C3%A4nf%C3%B6retagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Timredovisning-av-vassl%C3%A5tter-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-protokoll-2013-10-02-%C2%A7-13230.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-02-%C2%A7-13230-Avtal-om-webbtj%C3%A4nster-f%C3%B6r-2014..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-02-%C2%A7-13230-Avtal-om-webbtj%C3%A4nster-f%C3%B6r-2014..pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-med-program-och-h%C3%A5lltider-till-professor-Catherine-Legrand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Minnesanteckningar-storm%C3%B6te-2013-10-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Minnesanteckningar-fr%C3%A5n-Vision-Bergkvaras-storm%C3%B6te-2013-10-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Projektplan-Etapp-II-Fiskefabrik.pdf
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2013-10-12 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf 

vid styrelsens sammanträde 2013-09-09, § 13218 - Styrelsens arbetssätt 

och former (PDF) till Pernilla Landin, Torsås kommun. 

2013-10-13 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av 

protokollsparagrafer (PDF)  

vid styrelsens sammanträde 2013-10-02, 

§ 13225 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

(samt 

§ 13231 Kalkning av dike/diken (fosforfälla/fosforfällor) i Torsås kommun 

som mynnar i Kalmarsund, till medlemsföreningarnas kontaktpersoner. 

2013-10-15 

Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening 

avseende anmälan till Kustmiljögruppens "Höstträff 2013". 

2013-10-20 

Inkommer mail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening 

avseende anmälan till Kustmiljögruppens "Höstträff 2013". 

2013-10-23 

Inkommer mail (PDF) från Britt-Marie Östman, Bergkvara Hembygdsgille 

avseende anmälan till Kustmiljögruppens "Höstträff 2013". 

2013-10-23 

Inkommer mail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening 

avseende avanmälan till Kustmiljögruppens "Höstträff 2013". 

2013-10-23 

Inkommer mail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems avseende 

avanmälan till "Höstträffen 2013" 

2013-10-23 

Inkommer mail (PDF) från Conny och Ulla Andersson, Södra Kärr 

Samfällighetsförening avseende anmälan till "Höstträffen 2013". 

2013-10-23 

Inkommer mail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor avseende 

avanmälan till Kustmiljögruppens "Höstträff 2013". 

2013-10-24 

Inkommer mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 

avseende avanmälan till Kustmiljögruppens "Höstträff 2013". 

 

§ 13251 Nästa styrelsemöte 

Ordföranden meddelar att nästa styrelsemöte sker i vecka 48, onsdagen den  

27 november 2013 hos honom själv på Enebacksvägen 15 i Bergkvara. 

 

  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-09-09-%C2%A7-13218-Styrelsens-arbetss%C3%A4tt-och-former.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-09-09-%C2%A7-13218-Presidiets-tankar-kring-styrelsens-arbetss%C3%A4tt-och-former.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-09-09-%C2%A7-13218-Presidiets-tankar-kring-styrelsens-arbetss%C3%A4tt-och-former.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-%C2%A7-13225-och-132311.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-02-%C2%A7-13225-Ekonomi.-Kustmilj%C3%B6gruppens-ekonomiska-st%C3%A4llning-och-resultat-samt-%C2%A7-13231-Kalkdiken-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-02-%C2%A7-13225-Ekonomi.-Kustmilj%C3%B6gruppens-ekonomiska-st%C3%A4llning-och-resultat-samt-%C2%A7-13231-Kalkdiken-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Anm%C3%A4lan-om-deltagande-till-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013-Gunnarstorps-Milj%C3%B6f%C3%B6rening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Anm%C3%A4lan-om-deltagande-i-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Anm%C3%A4lan-till-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Avanm%C3%A4lan-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Avanm%C3%A4lan-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Anm%C3%A4lan-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Avanm%C3%A4lan-till-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Avanm%C3%A4lan-till-H%C3%B6sttr%C3%A4ffen-2013.pdf
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Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

§ 13252 Mötet avslutas 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang  

samt att ordföranden Rune Fransén tackar för en välsmakande och god förtäring. 

 

 

 

Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   Rune Fransén 

Sekreterare    Ordförande  

 

 

 

 

 


