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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 22 januari 2014, efter konstituerande 

   styrelsesammanträde som börjar 18.00.   

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: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

Jonas Johansson, ersättare 

 

 

§ 14007 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till 

   dagens överläggning. Ordföranden presenterar kort sina tankar på hur han ser på 

   styrelsearbetet framöver och förväntar sig ett gott samarbete. 

 

 Föregående styrelseprotokoll från den 4 december 2013, §§ 13253 - 13271 

   godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av sekreteraren 

 

 

§ 14008 Dagordning  

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse med tillägg och justeringar enligt nedan 

  för… 

 

 § 14021 Kustmiljögruppens representant i Vision Bergkvara, (VB). 

               (Beslutsärende) 

 § 14029 Genomgång av och ev. utsortering av utställningsmontrar. 

               (Informationsärende) 

 § 14030 Ny sponsor, nytt vänföretag till Kustmiljögruppen.  
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Fastställd dagordning – Beslutsärenden §§ 14009 – 14023  

§ 14009 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 14010 Bokslut 2013. 

§ 14011 Uppdatering av den nya styrelsen på hemsidan under linjalrubrikerna ”Om 

 oss/styrelsen och ”Kontakta oss”, vad avser kontaktuppgifter och foton. 

§ 14012 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka aktivitetsgraden och 

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna!  

§ 14013 Verksamhetsplan för 2014.                  

§ 14014 Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun. 

§ 14015 Kommunens förskolor fortsätter att fokusera på miljö och klimat.  

§ 14016 Havs- och Vattenforum i Göteborg 21 maj 2014.  

§ 14017 Bergkvara-dagen den 29 maj 2014.  

§ 14018 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte”. 

§ 14019 Medborgarförslag från Leif Lindberg med titeln ”Kustfisket – en plattform för 

             tillväxt.  

§ 14020 Kustmiljögruppens representant i Kalmarsundskommissionens 

  samverkansgrupp.  

§ 14021 Kustmiljögruppens representant i Vision Bergkvara. (VB) 

§ 14022 Kraftprocesser för renare vatten – Leda sig själv – Leda nätverk – Leda 

             vattenprocesser i praktiken.  

§ 14023 Sammanträdesplanering för våren 2014.  

 

 

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 14024 – 14031 

 

§ 14024 Den tillträdande ordförandens Nyhetsbrev för januari månad 2014. 

§ 14025 Ny Informationsbroschyr våren 2014. 

§ 14026 Styrelsens arbetsinriktning för kustmiljöåret 2014, som skall återfinnas på 

  hemsidans första sida som ”appell”.  

§ 14027 Södra Kärr Samfällighetsförenings ”Ansökan om LOVA-medel”, som skall vara 

                  Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2014. 

§ 14028 Lördagen den 25 januari – Temadag – Hur man med enkla metoder kan rena 

               vatten från fosfor?  

§ 14029 Genomgång av och ev. utsortering av utställningsmontrar. 

§ 14030 Ny sponsor, nytt vänföretag till Kustmiljögruppen. 

§ 14031 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

  hemsidan för perioden 2013-12-04 – 2014-01-22. 
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Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14032 – 14034 

 

§ 14032 Delgivningsärenden - handlingar i diariet återfinns på hemsidan för perioden  

                      2013-12-04 – 20014-01-22. 

 

§ 14033 Nästa styrelsemöte. 

§ 14034 Mötet avslutas. 

 

Beslutsärenden §§ 14009 – 14023 

 

§ 14009 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139) 

 

Under överläggningen den 4 december 2014, § 13255 med styrelsen framkom 

följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 4 december 

2013 uppgår till 8 609 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 fram till ultimo januari 2014 torde även 

fortsättningsvis uppgå till 1.95 %.  

 

Saldot på företagskontot är efter det att föreläsningsarvodet utbetalats till 

mottagaren dock justerat för skatt och sociala avgifter som skall erläggas av 

föreningen senast månaden efter det att utbetalning skett till mottagaren. 

Kontrolluppgift på utbetalt föreläsningsarvode och dragen källskatt skall dels 

ske till mottagaren dels till Skatteverket. Se för övrigt § 13267 i detta protokoll. 

 

Kassören fäster ledamöternas uppmärksamhet på, att vid nästkommande 

sammanträde med styrelsen den 22 januari 2014 måste beslut tas om hur mycket 

som måste ”lösas upp” av specialinlåningskontot för att det skall finnas ett 

erforderligt belopp på föreningens företagskonto för att betala inkommande 

räkningar. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kassören skall bevaka och ombesörja inbetalning av dragen preliminärskatt 

och sociala avgifter avseende föreläsningsarvode vid ”Höstträffen 2013” till 
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Skatteverket senast i december månad 2013. 

 

 Kassören skall bevaka och ombesörja att kontrolluppgift på utbetalt 

föreläsningsarvode och dragen källskatt skall dels sändas till mottagaren dels 

till Skatteverket vid tidpunkt som gäller för taxeringsåret 2014. 

 Tacka för informationen och att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 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 31december 

2013 uppgår till 8 254 kronor samt att saldot per den 22 januari 2014 uppgår till 

5 520 kronor efter det att bland annat sociala avgifter och källskatt inlevererats 

till Skatteverket för föreläsningsarvode vid ”Höstträffen 2013”. 

 

På föreningens fasträntekonto – 3 månader – återfinns per den siste december 

2013, 150 000 kronor som skall omsättas per den 31 januari 2014. 

 

Den aktuella inlåningsräntan för 3 månaders fasträntekonto uppgår per den 22 

januari 2014 till 1.34%. 

 

Kassören fäster ledamöternas uppmärksamhet på, att beslut under dagens 

överläggning måste tas, om hur mycket som måste ”lösas upp” av 

fasträntekontot för att det skall finnas ett erforderligt belopp på föreningens 

företagskonto för att betala inkommande räkningar. 

 

Ordföranden tar upp en principiell diskussion med focus lagt på det egna 

kapitalets storlek utifrån inkomster/utgifter, behov, verksamhet och långsiktig 

likviditet. Diskussionen kopplas även till nästa sponsringskampanj som utgör 

den huvudsakliga inkomstkällan till föreningen och omfattar tre-årsperioden 

2016-2019. Sponsringskampanjen 2013-2015 gav föreningen drygt 30 000 

kronor. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 10 000 kronor skall överflyttas per den 31 januari 2014 från föreningens 

fasträntekonto i Swedbank till föreningens företagskonto, för att möjliggöra 

för kassören att i rätt tid betala räkningar under första halvåret 2014. 
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 Kassören skall som styrelsen redan tagit beslutat om från sammanträdet den 

4 december 2013 bevaka och ombesörja att kontrolluppgift på utbetalt 

föreläsningsarvode och dragen källskatt skall dels sändas till mottagaren dels 

till Skatteverket vid tidpunkt som gäller för taxeringsåret 2014. 

 Tacka för informationen och att lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

§ 14010 Bokslut 2013. 

 Under överläggningen med styrelsen den 4 december 2013, § 13257 framkom 

följande. 

 

Sekreteraren meddelar att i enlighet med föreningens stadgar att under…  

 

§ 10 Räkenskaper så skall räkenskapsåret vara lika med kalenderår. Vidare att 

styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 15 

mars 2014 d.v.s. samma år som årsmötet. 

 

§ 11 Revisorer framgår det att revisorn skall senast den 15 april 2014 d.v.s. 

samma år som årsmötet avge sin revisionsberättelse. 

 

Årsmötet sker i samband med ”Vårträffen 2014”. Datum för denna ”Vårträff” 

kommer att delges vid ett senare tillfälle. 

 

För att arbetet med årsredovisningen för verksamhetsåret 2013 skall vara klart 

intill den 15 mars 2013, då densamma skall överlämnas till föreningens revisor 

bör bokslutsarbetet igångsättas på nyåret med direktiv till kassören så att 

årsredovisningen skall kunna föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet i 

februari månad 2014. 

 

Kassören skall särskilt beakta att det i årsredovisningen för verksamhetsåret 

2012 finns en reservationspost för upplupen kostnad, kortfristig skuld på 

balansräkningen enligt not 2, vad avser inställelsekostnad till PKN-Consulting i 

Nybro för omhändertagande av skördad vass, vilket styrelsen tagit beslut om vid 

sitt sammanträde 2013-04-23, § 13122. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden och kassören gemensamt upprättar årsredovisningshandlingar 

för verksamhetsåret 2013, så att dessa handlingar kan föreläggas styrelsen 

för beslut vid sammanträdet i februari månad 2014. 
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Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 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 meddelar att arbetet med bokslutet för verksamhetsåret 2013 redan 

påbörjats och följer den plan som upprättats, så att ett utkast av årsredovisningen 

kan föreläggas styrelsen vid sammanträdet i februari månad 2014. 

 

Sekreteraren informerar om, att Årsredovisningen för verksamhetsåret 2012 

återfinns på hemsidan på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-

utg%C3%A5va-2.pdf och som innehåller bland annat följande rubriker… 

- Förvaltningsberättelse, 

- Ordföranden förmedlar sina tankar inför det kommande verksamhetsåret och 

framtiden för Kustmiljögruppen, 

- Flerårsjämförelser, resultatdispositioner, 

- Resultat- och balansräkning, 

- Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, 

- Tilläggsupplysningar, 

- Revisionsuppdraget, 

- Revisionsberättelsen. 

Vidare informerar sekreteraren om, att det enligt 11:e paragrafen i stadgarna 

åligger revisorn i sin revisionsberättelse att även avge en förvaltningsrevison om 

hur styrelsen förvaltat och genomfört sitt uppdrag enligt stadgarna, gällande 

planer, reglementen och styrdokument. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 F.d. ordföranden Rune Fransén och kassören Kennert Täck gemensamt 

upprättar årsredovisningshandlingarna för verksamhetsåret 2013, så att dessa 

handlingar kan föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet i februari 

månad 2014. 

 Sekreteraren Karl-Gustaf Eklund sammanställer utarbetat underlag till en 

sammanhållen årsredovisning för verksamhetsåret 2013 och översänder 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/09/%C3%85rsredovisning-i-l%C3%B6ptext-utg%C3%A5va-2.pdf
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densamma till föreningens revisor Jan Hellman före den 15 mars 2014. 

 

 

 

§ 14011 Uppdatering av den nya styrelsen på hemsidan under linjalrubrikerna ”Om 

 oss/styrelsen och ”Kontakta oss”, vad avser kontaktuppgifter och foton. 

 

 Under överläggningen med styrelsen den 4 december 2013, § 13260 framkom 

följande. 

 

Sekreteraren redogör för att det på hemsidan finns två platser under 

linjalrubrikerna ”Om oss/styrelsen” och ”Kontakta oss”, med bilder och namn 

på styrelsens ledamöter. 

 

Under linjalrubriken ”Om oss/styrelsen” finns namn och bild respektive under 

linjalrunriken ”Kontakta oss” så finns både namn, bild och erforderliga 

kontaktuppgifter med nummer till både fast telefoni och mobil samt E-post 

adresser. 

 

Pia Prestel har till kvällens överläggning medtagit kamera och erbjuder sig att ta 

foto på de deltagare som så önskar. Med hänsyn tagen till att föreningens nya 

ersättare inte deltar under överläggningen föreslås att sekreteraren administrerar 

fototagningen vid ett lämpligt tillfälle i samråd med Johan Blomqvist 

WebbochForm.se.  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge sekreteraren i uppdrag att administrera fototagningen vid ett lämpligt 

tillfälle i samråd med Johan Blomqvist WebbochForm.se. så att den nya 

styrelsens ansikten kan finnas på plats på hemsidan efter Trettonhelgen. 

 

 

Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 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 meddelar under överläggningen att mail har utsänts den 28 

december 2013 i rubricerat ärende samt med påminnelse den 6 januari 2014 till 

de ersättande ledamöterna, om att de skall kontakta sekretariatet och/eller Johan 
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Blomqvist, WebbochForm.se för att överlämna fotografier, så att hemsidan kan 

uppdateras och bli aktuell inför det nya verksamhetsåret.  

 

Så har inte skett trots påminnelse, varför sekreteraren ber om instruktioner för 

vidare handläggning i ärendet. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ordföranden John Bräutigam kontaktar de nyvalda ersättarna Hanna 

Rosenborg och Jonas Johansson om hur de ser på sina roller och 

arbetsuppgifter i Kustmiljögruppen. 

 

 

 

§ 14012 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

   inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka aktivitetsgraden och 

  sammanhållningen mellan medlemsföreningarna!  

  

 Under överläggningen med styrelsen den 4 december 2013, 13261 framkom 

följande. 

 

Sekreteraren har på eget initiativ tagit upp detta ärende till behandling för att 

få råd av styrelsens ledamöter på hur vi gemensamt och i bästa samförstånd kan 

och skall kommunicera föreningsstämmans beslut från den 26 oktober 2013,  

§ 1338. 

 

Under överläggningen deltar samtliga ledamöter aktivt och lämnar sina tankar 

och synpunkter på valberedningens motivering med att inrätta en särskild 

”samrådsgrupp” vars främsta syfte och målsättning är att verka för att öka 

aktivitetsgraden och sammanhållningen mellan medlemsföreningarna i 

Kustmiljögruppen.  

 

Samrådsgruppen skall bestå enligt föreningsstämmans beslut utav 17 

kontaktpersoner jämte en ersättare från varje medlemsförening, vilket innebär 

17 + 17 personer, vilka skall väljas senast och i direkt anslutning till respektive 

medlemsförenings årstämma under våren/sommaren 2014.  

De valda representanternas namn jämte kontaktuppgifter, såsom telefon och E-

post adress, skall inkomma till Kustmiljögruppens sekretariat, så fort justerat 

protokoll föreligger från medlemsföreningen. Sekretariatet lägger sedan in 

uppgifterna på hemsidan under linjalrubriken ”Om oss/Medlemsföreningarna 

från norr till söder som idag finns på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/
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”Samrådsgruppen” bör för att den skall kunna fylla sitt syfte och generera 

mötespunkter för dialog baserat ”på det goda samtalet” träffas en gång på våren 

och en gång på hösten förutom de sedvanliga mötespunkterna vid de 

återkommande Vår- och Höstträffarna. 

 

Styrelsens samfällda uppfattning är att det torde stå utom allt tvivel att 

uppslutningen från medlemsföreningarna på de senaste Vår- och Höstträffarna 

har varit dåligt. På ”Vårträffen 2013” på temat ”Många bäckar små – Åtgärder 

med ideella krafter” var 3 medlemsföreningar utav 17 representerade och under 

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

var 6 medlemsföreningar utav 17 representerade. Hur man än vrider och vänder 

sig och ställer sig frågan varför och vad detta kan bero på, blir ändock svaret att 

intresset och engagemanget från medlemsföreningarna uppvisar en svag respons 

på och inför det arbete som Kustmiljögruppens styrelse lägger ner och utför för 

kustvatten- och miljöfrågorna.  

Detta gör att strukturen på och legitimiteten för själva Kustmiljögruppen som 

förening och medveten miljöaktör i kustmiljöfrågor håller på att gå förlorad, 

vilket är ett stort problem och synnerligen allvarligt. 

 

Styrelsen har tidigare på förslag från Roland Blomqvist prövat och delvis 

tangerat problemet med ett svagt intresse och engagemang från 

medlemsföreningarnas sida genom att på förslag införa Arbetsgrupper eller AG-

grupper, vars syfte vid förslagets uppkomst och genomförande var att skapa ett 

forum för att diskutera angelägna gemensamma frågor som kunde beröra de 

flesta medlemsföreningarna. Klicka på den blå länken nedan för att läsa mer 

under rubriken ”ökad samverkan och dialog mellan Kustmiljöföreningarna”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteck

ningar-hosttraffen-2011-12-03/ samt den Powerpoint presentation som finns på 

Kustmiljögruppens hemsida i dokumentarkivet på länken 

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

content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf 

Vid utvärderingen kunde styrelsen konstatera, att inte ett enda möte hade hållits 

sedan hösten 2011, varför AG-gruppen lyftes ut från verksamhetsplanen våren 

2013. 

 

Valberedningen fick i samband med sitt arbete med att rekrytera en ny 

ordförande uppenbara svårigheter med att finna lämpliga kandidater som var 

beredda att axla ansvaret för de samlade kustmiljöfrågorna. Den uppkomna och 

aktuella situationen för valberedningen förstärktes av vad som sagts i sista 

stycket på sidan 9 och första stycket på sidan 10 ovan. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteckningar-hosttraffen-2011-12-03/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteckningar-hosttraffen-2011-12-03/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/forslag_metod.pdf
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Idén med en ”samrådsgrupp” växte fram som ett gemensamt forum för mer 

”verkstad” i och kring kustmiljöfrågorna i Torsås kommun. Ur samrådsgruppen 

var tanken att det alltid skulle finnas lämpliga och intresserade personer som var 

beredda att axla styrelseposter i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

För att valberedningens goda förslag med införandet av en ”samrådsgrupp” inte 

på nytt skall hamna på Hälleberget måste Kustmiljögruppens styrelse till varje 

medlemsförenings ordförande förklara nödvändigheten av att en 

samrådsgrupp kommer till och verkligen ser dagens ljus. Därefter måste i sin 

tur varje ordförande i medlemsföreningarna kommunicera denna nödvändighet 

till sin styrelse, då ordföranden har en framträdande och tongivande roll i alla 

medlemsföreningar. 

 

Kustmiljögruppens nye ordförande John Bräutigam förklarar under 

överläggningen, att han ser nödvändigheten av och har för avsikt att på det nya 

verksamhetsåret 2014 kontakta respektive ordförande i varje medlemsförening 

för att… 

 

  erhålla kunskap om,  

 förslag och möta reaktioner på  

 hur en ”samrådsgrupp” på bästa sätt skall kunna implementeras kopplat till 

tydlighet  

 och Kustmiljögruppens nyligen antagna stadgar,  

 vad vi kan och skall göra  

 samt hur vi skall göra det,  

 eftersom Kustmiljögruppens styrelse inte själv formulerat 

föreningsstämmans förslag och beslut. 

 

Efter ordförandens kontakter och erforderliga sonderingar med varje 

medlemsförenings ordförande under vintern/våren 2014 bör presidiet för 

Kustmiljögruppen formulera ett tilltalande brev till varje medlemsförenings 

ordförande, där det klart och tydligt framgår resultatet av dessa kontakter som 

även skall presenteras på ”Vårträffen 2014” i samband med årsmötet.  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Detta ärende skall återkommande vara med på dagordningen till styrelsens 

sammanträden under vintern och våren 2014. 

 Ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse skall hållas fortlöpande 

informerade om hur resultatet av ordförandens/presidiets kontakter 

framskider med medlemsföreningarna. 
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Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 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 anser att det är synnerligen viktigt för ett framgångsrikt resultat i 

detta beslutsärende taget av Föreningsstämman i oktober 2013, § 1338, att 

styrelsens ledamöter får en seriös, saklig och konstruktiv dialog mellan 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner. Det totala antalet deltagare inklusive 

värd/värdar bör inte överstiga 7 personer. 

 

Sekreteraren erbjuder sig därför, att inbjuda kontaktpersonerna för Grämkulla 

Intresseförening, Södra Kärr Samfällighetsförening, Järnsida Stugägareförening, 

Björkenäs Stugförening och Norra Kärr Stugförening till en sammankomst i 

Södra Kärr den 13 februari 2014, klockan 18.00 hos Karl-Gustaf Eklund. 

 

I samma anda och tankegång erbjuder sig Pia Prestel och Kennert Täck att 

inbjuda kontaktpersonerna för Norragårdens Samfällighetsförening, Ragnabo 

Miljö- och Samfällighetsförening och Miljöföreningen Södra Ragnabo. 

 

Föreningar som kvarstår att ta kontakt och genomföra träffar med är … 

 

 Gunnarstorps Miljöförening, Djursviks hamnförening, Djursviks 

Samhällsförening och Djursviks stugförening. 

 Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Bergkvara Samhällsförening, 

Bergkvara Hembygdsgille och Kärrabo Kustvårdsförening. 

 

För de ovanstående två träffarna finns f.n. ingen/inga värd/värdar. 

 

Vid samtliga träffar skall Kustmiljögruppens nye ordförande närvara. 

 

 

 Styrelsen beslutar med acklamation, att 

 

 Ställa sig bakom sekreterarens förslag till hur föreningsstämmans beslut från 

den 26 oktober 2013, § 1338 skall kommuniceras ut till medlems- 

föreningarna. 

 Även vid detta tillfälle få en möjlighet till en seriös, saklig och konstruktiv 

dialog mellan medlemsföreningarnas kontaktpersoner och representanter för 

styrelsen om hur samarbetet kan fördjupas och se ut framöver enligt de 

tankar som ordföranden John Bräutigam ger uttryck för i sitt Nyhetsbrev för 

januari månad 2014. 
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§ 14013 Verksamhetsplan för 2014.  

 

Sekreteraren redogör för föreningsstämmans beslut per den 26 oktober 2013,  

§ 1337, som innebär att… 

 

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsplan. 

 

I enlighet med vad som framkommer i beslutsparagraf 13200 från styrelsemötet 

2013-09-04, så kommer styrelsen att genomgå ganska stora personförändringar 

efter årsskiftet. 

 

En ny ordförande måste givetvis ha rätt att redan från början sätta sin prägel på 

såväl styrelsearbetet som verksamheten, varför det torde vara fel av den gamla 

styrelsen att nagla fast en verksamhetsplan för 2014. 

 

I styrelsens protokoll från den 4 september 2013, § 13202 föreslår styrelsen 

föreningsstämman att belsluta  

 

Föreningsstämman beslutar att 

 

 Verksamhetsplanen för perioden 201306–201312 rullas över till det första 

halvåret 2014, som ett ramdokument för vilka arbetsuppgifter som styrelsen 

skall arbeta med. 

 

 

 

Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 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 redogör kort för hur den verksamhetsplan för perioden  

201306 – 201312 är uppbyggd och vilka nya och gamla ärenden som den 

innehåller. Nya ärenden har den benägenheten att rulla över till kommande 

verksamhetsplaner och blir på så sätt ”gamla” även om de har en hög 

aktualitetsgrad. 

 

Se förteckning av ”nya” och ”gamla” verksamhetspunkter på nästa sida. 
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A - Nya verksamhetspunkter 201306–201312:  

 

A:01 Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr.  

         Ej påbörjat. Se för övrigt § 14025 i detta protokoll, 2014-01-22. 

A:02 Översättning av hemsidans information av allmän karaktär till  

         Engelska, är redan genomfört.  

A:03 Genomförande av en intressant kustmiljödag för våra  

        ”vänföretag ”som ekonomiskt stödjer vår verksamhet, är redan 

        genomfört under ”Höstträffen 2013” under rubriken ”Kommer vi att 

        vilja bada i Östersjön i framtiden”?  

A:04 Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och 

        ansökningshandlingar. Pågående. 

A:05 Inventering och kartläggning av diken utmed kustremsan i Torsås  

         kommun som rinner ut i Kalmarsund. Pågående.  

        Se protokoll 2013-09-04, § 13194 samt även i detta protokoll § 14014. 

 

 

B - Verksamhetspunkter, som för perioden 201306–201312 fortfarande 

      är aktuella:  

 

B:01 Kampanj för att två-takts motorer bör/skall använda s.k. miljöbränsle,  

         alkylatbensin, är redan genomfört och utvärderat.  

        Se protokoll 2013-09-01, § 13192. 

B:02 Revidering av Kustvårdsplan 2013-2016 (Vattenvårdsplan) pågående.  

B:03 Utbildning av miljöambassadörer. Ej påbörjat. 

B:04 Genomförande av de årligt återkommande höst- och vårträffarna med 

         intressanta och relevanta teman för medlemsföreningarna. Pågående. 

B:05 Vasslåtter. Pågående. Se protokoll 2013-09-04, § 13193. 

B:06 Torsås Kustmiljögrupp deltar i ett projekt gällande utvärdering av 

         vasspelletstillverkning – beräknas att vara avslutat i augusti 2013, är 

         redan genomfört och utvärderat. Se protokoll 2013-09-04, § 13188. 

B:07 Att aktivt delta i Vattenrådets sammanträden och de miljöaktiviteter 

        som Vattenrådet inbjuder till. Pågående. 

B:08 Torsås Kustmiljögrupp deltar som referensgrupp för Torsås kommuns 

         Va-planprocess. Pågående. 

B:09 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av steg 2 i Vision 

         Bergkvara (VB). Pågående. 

B. 10 Torsås Kustmiljögrupp deltar i genomförandet av Genomströmnings- 

          projekt Södra Kärr i samverkan med Torsås kommun i ett helhetstänk 

          för Grisbäckens mynningsområde ur vattenmiljö- och fiskesynpunkt i 

          en grund och delvis instängd vik av Kalmarsund!  LOVA-ansökan via 
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Länsstyrelsen i Kalmar län. Pågående. 

 

 

Roland Blomqvist knyter an till temat ”Vågar vi bada i Östersjön i en framtid 

från ”Höstträffen 2013”, då professor Catherine Legrand från Linnéuniversitetet 

gav oss närvarande många och intressanta infallsvinklar och tillämpliga svar på 

frågeställningen ovan. Särskilt erinrar sig Roland B de biologiska effekterna på 

det marina livet av alla de oanvända mediciner som spolas ner i toalettstolarna 

och/eller ”kissas” ut och som slutligen når i vår trakt Kalmarsund och Östersjön 

via reningsverken, som ännu inte har etablerad förmåga att ta hand om de 

farmakologiska substanserna på molekylnivå. 

 

När nu arbetet med att revidera Verksamhetsplanen för 2014 påbörjas, bör det 

finnas med en verksamhetspunkt där såväl kontaktpersonerna i 

medlemsföreningarna såväl som allmänheten bjuds in till en ”minikonferens” i 

detta angelägna ämne. Denna ”minikonferens” behöver nödvändigtvis inte vara 

förlagd till de återkommande ”Vår- och Höstträffarna”. 

 

Roland B erbjuder sig att ta fram en skiss och konkretisera sitt förslag om, när 

och hur kopplat till en ekonomisk kalkyl, en sådan ”minikonferens” kan se 

dagens ljus i Torsås. I förslaget skall det även framgå utkast till inbjudan, ev. 

informationsmaterial, lokal mm. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet skall träffas omgående för att revidera och komplettera den 

verksamhetsplan vars bäst-före-datum gick ut 2013-12-31 och som skall 

redovisas för styrelsen vid februarisammanträdet. 

 Presidiet skall beakta den redovisning som Roland B kommer att presentera 

för styrelsen, då det gäller ”minikonferensen” i Torsås i samband med att 

verksamhetsplanen för 2014 utarbetas. 

 

 

                 

§ 14014 Dikesinventering utmed kuststräckan i Torsås kommun. 

 

Sekreteraren redogör för bakgrunden till samt upplägget för beslutsärendet ovan. 

 

Pernilla Landin, vattenprojektansvarig i Torsås kommun har fört samtal med och 

frågat Rune Fransén om medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen kan vara med 

i ett projekt, som går ut på att inventera alla de diken som finns längs 

kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i Kalmarsund.  
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Pernillas förslag är ett lysande exempel på åtgärder som Kustmiljögruppen i 

egenskap av paraplyorganisation för medlemsföreningarna kan och skall 

medverka i för en bättre kustmiljö. 

 

I princip så täcks geografiskt hela kuststräckan från norr till söder i kommunen 

av medlemsföreningarna till Kustmiljögruppen, förutom en smärre sträcka 

mellan Påboda och Kroka samt Grisbäck. 

 

Motivet till Pernilla L tanke, som är mycket god, är att fastighetsägarna i de 

olika medlemsföreningarna är de som bäst borde veta vilka och hur många diken 

som rinner ut i Kalmarsund från deras område. Inventeringen kan sedan ligga till 

grund för okulär besiktning, vilka parametrar som skall studeras och ingå i ett 

ev. provtagningskontrollprogram för att objektivt få en uppfattning om hur bra 

eller dåligt det ser ut, varefter adekvata åtgärder kan sättas in, som exempelvis 

fosforfällor via fyllning av grov kalkkross. 

 

Inventeringen av alla de diken som rinner ut i Kalmarsund måste återfinnas i den 

nya MVP, (Miljövårdsplan), men även den verksamhetsplan för 

Kustmiljögruppen som föreningsstämman i maj 2013 skall ta ställning till för 

perioden 201306 - 201312. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 21 mars 2013, § 13090 framkom 

följande tankar. 

 

Ledamöterna är eniga om att det är viktigt att en inventering av alla de diken 

som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i 

Kalmarsund finns med i arbetet med den nya MVP (Miljövårdsplanen). När 

Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar på ett eller annat sätt medverkar 

i centrala styrdokument tillsammans med kommunen måste i denna medverkan 

finnas en klar spelplan om vem, vad, när och hur arbetet skall bedrivas.  

 

Temat för ”Vårträffen 2013” med medlemsföreningarna har styrelsen därför valt 

att ge namnet ”Många bäckar små…” 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Kustmiljögruppen skall medverka i inventeringen av alla de diken som finns 

längs kuststräckan i Torsås kommun och som rinner/mynnar ut i 

Kalmarsund. 

 Föreslå arbetsgruppen för revidering av KVP:n, att ovannämnda inventering 

skall finns med i arbetet med den nya KVP (Kustvårdsplanen). 
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 Kustmiljögruppens medverkan förutsätter dock att de olika 

medlemsföreningarna från norr till söder längs kuststräckan bisträcker med 

information om vilka diken, de har inom sitt geografiska område, som 

mynnar ut i Kalmarsund. 

 Inventeringen enligt beslutsparagrafen ovan skall även återfinnas i den 

verksamhetsplan för Kustmiljögruppen som föreningsstämman i maj 2013 

skall ta ställning till för perioden 201306 – 201405. 

 Under resan ner till och upp från Göteborg 15-17 april så finns det rikliga 

tillfällen till att tala om arbetet med den reviderade KVP:n och 

problematiken kring de diken som rinner ut i Kalmarsund. 

 Det är presidiet för Kustmiljögruppen som utgör länk till Torsås kommun i 

detta arbete. 

 

Vid överläggningen den 23 april 2013, § 13129 gick 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 framkom följande tankar 

 

Sekreteraren redogör för de samtal som Pernilla Landin, Torsås kommun och 

Karl-Gustaf Eklund har haft i rubricerat ärende under resan till och från 

Göteborg i samband med Havs- och vattenform 2013.  

 

Vid ”Vårträffen” med medlemsföreningarna lördagen den 15 juni 2013 har 

Pernilla Landin, Torsås kommun en egen programpunkt mellan kl. 09.40-10.30 

med rubriken ”Många bäckar små – Åtgärder med ideella krafter”! med tre 

underrubriker i programmet… 

                     

Hur gör vi för kartläggning av diken utmed kusten som mynnar i Kalmarsund? 

 

 Vattenrikessnurran! 

 

Vad visar vattenprover och förekomsten av vattenlevande organismer? 

 

Pernilla L kommer att genom sin föreläsning, sina förevisningar och 

  demonstrationer på ”Vårträffen” med sitt trevliga sätt ge medlemsföreningarnas 

  kontaktpersoner mycket goda förutsättningar för att genomföra inventeringen 

  av alla de diken som finns längs kuststräckan i Torsås kommun och som 

  rinner/mynnar ut i Kalmarsund. 
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Vid överläggningen den 4 september 2013, § 13194 med styrelsen framkom 

följande tankar. 

 

Sekreteraren anser att det rimligtvis inte finns några särskilt goda förutsättningar 

för att genomföra någon mer omfattande inventering av de diken som mynnar ut 

i Kalmarsund under hösten med hänsyn tagen till vad utvärderingen av 

”Vårträffen 2013” kommit fram till enligt § 13191 i detta protokoll. 

 

Ordföranden anser dock att det är en mycket intressant kampanj och ett viktigt 

underlag till den miljövårdsplan (KVP=kustvårdsplan) som miljökontoret 

arbetar med. Därför bör arbetet med inventeringen – Många bäckar små-

Åtgärder med ideella krafter finnas med i den verksamhetsplan som skall gälla 

för 2014. Enligt uppgift från miljökontoret så finns det pengar för att lägga ut 

kalkkross i något eller några diken under hösten 2013, för att komplexbinda 

fosforn. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Uppdra till sekreteraren att inhämta information från de medlemsföreningar 

som var representerade på ”Vårträffen 2013”. (Gunnarstorps Miljöförening, 

Bergkvara Samhällsförening, Järnsida Stugägareförening, Miljöföreningen 

Södra Ragnabo), om hur långt de hunnit i inventeringsarbetet. 

 Arbetet med dikesinventeringen – Många bäckar små-Åtgärder med ideella 

krafter bör finnas med i den verksamhetsplan som skall gälla för 2014.  

 

 

 

Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 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 de samtal sedan årsskiftet som han haft med Pernilla 

Landin, sekreterare i vattenrådet i detta ärende med tonvikt lagd på att 

Kustmiljögruppen är en ”paraplyorganisation” för sina medlemsföreningar och 

inte operativ i detta beslutsärende. 

 

Även om styrelsens tidigare beslut från den 21 mars 2013, § 13090, fortfarande 

har bärighet är det synnerligen viktigt att poängtera att Kustmiljögruppens 

medverkan dock förutsätter, att de olika medlemsföreningarna från norr till söder 

längs kuststräckan självständigt och av egen kraft bisträcker med information 
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om vilka och hur många diken de har inom sitt geografiska område som mynnar 

ut i Kalmarsund. Mera djupgående analyser av pH-värden och den biologiska 

mångfalden av mikroorganismer är inte nödvändigt i denna första runda av 

dikesinventeringen. 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Detta beslutsärende skall kopplas till vad som anförts och beslutats om under 

§ 14012 i detta protokoll. 

 Vad som framgår av sista stycket nederst på föregående sida även 

fortsättningsvis skall ha bärighet i den fortsatta handläggningen i detta 

ärende vad avser dikesinventeringen utifrån Kustmiljögruppens 

ställningstaganden. 

 Kustmiljögruppens styrelse förutsätter medverkan från alla 

medlemsföreningar i detta så viktiga inventeringsarbete av diken som rinner 

ut i Kalmarsund och hela kustmiljön i Torsås kommun. 

 Skulle det mot förmodan visas sig att någon medlemsförening inte genomför 

sitt inventeringsarbete kommer inte styrelsen att agera vidare. 

 Ge sekretariatet i uppdrag att via mail översända beslutsparagrafen till 

Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet, Torsås kommun. 

 

 

 

§ 14015 Kommunens förskolor fortsätter att fokusera på miljö och klimat.  

 

Under överläggningen med styrelsen den 30 oktober 2013, § 13244 framkom 

följande. 

 

Sekreteraren redogör för vad som framkommer i nu gällande 

  verksamhetsplan för perioden 201306 – 201312 på sidan 12 under rubriken 

  pågående verksamhetspunkter ”att utbilda miljöambassadörer”. 

 

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

                     om, att miljökontoret vid kommunen har ett väl fungerande samarbete med 

  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. 

 

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 
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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.  

 

 

 

Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 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 redogör för vad som framkommer på andra sidan i 

”Kommunbladet – ett nyhetsblad från Torsås kommun. Nummer 2, 2013 där det 

står i artikeln med rubriken enligt ovan ”Arbetet med klimatfrågor blir allt mer 

betydelsefullt och det är viktigt att så många som möjligt tar sitt ansvar. Torsås 

kommuns förskolor ligger i framkant vad gäller miljötänk inom sin verksamhet 

och glädjande nog har det nu beviljats ett bidrag från Leader för att utveckla 

arbetet med miljö och klimat ännu mer. Hela artikeln går att läsa på länken på 

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

content/uploads/2014/01/Kommunbladet-Nr-2-2013.jpg  

 

Samtliga ledamöter i styrelsen ställer sig mycket positiva till sekreterarens 

redogörelse och kan skönja ett helhetstänk från förskolan som beslutsärendet 

ovan anger via årskurs 6 i form av miljöambassadörer enligt verksamhetsplanen 

till årskurs 7 och 9 på grundskolans högstadium. 

 

Kustmiljögruppen erbjuder sig och erbjuds en god möjlighet till att positionera 

sig mot och för unga människors miljöintresse i kommunen. 

  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kommunbladet-Nr-2-2013.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kommunbladet-Nr-2-2013.jpg
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Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Roland B i uppdrag att skissa på ett samlat presentationsmaterial 

gentemot förskolan och grundskolan i Torsås kommun.  

 Ge sekretariatet i uppdrag att översända denna beslutsparagraf till 

förskolechefen Lotta Elmbro, miljöinspektör Pernilla Landin, energi- och 

klimatrådgivare Annika Persson-Åberg och NO-lärare Christoffer Johansson. 

 

 

 

§ 14016 Havs- och Vattenforum i Göteborg 21 maj 2014.  

 

Sekreteraren redogör för bakgrunden till samt upplägget och genomförandet av 

  Havs- och Vattenform i april 2013. 

 
Inkommer mail (PDF) 2013-01-23 från Pernilla Landin, 

  vattenprojektansvarig i Torsås kommun med inbjudan (PDF) till Havs- och 

  Vattenforum 2013, 16-17 april i Göteborg. 

Under överläggningen med styrelsen den 26 februari 2013, § 13050 framkom 

följande tankar. 

 

Ordföranden meddelar att han har haft telefonkontakt med Pernilla Landin, 

vattenprojektansvarig i Torsås kommun med anledning av vad som framgår av 

protokoll från Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte, 8 februari 2013, där 

det på sidan 5 framgår, att Havs- och vattenforum kommer att bli 2013 års 

kustmiljökonferens, vattenturné. 

 

Kommunerna på Öland har redan anmält sig till vattenturnén i Göteborg och har 

redan ordnat med tågbiljetter.  

Pernilla L har ännu inte erhållit några intresseanmälningar. Pernilla L har 

ekonomiska resurser för att finansiera några deltagares platser fullt ut d.v.s. för 

både transport, deltagaravgift samt mat och logi. Principen ”först till kvarn” 

gäller. 

 

Det finns förslag på att samordna persontransporten via buss för att få ner 

kostnaderna för de personer som önskar delta i vattenturnén. 

Rune är intresserad av att delta i själva konferensen, men ordnar eget boende 

hos släktingar. Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund anmäler sig som 

deltagare om finansiering kan ordnas.  

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Hav-och-vattenforum-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan_Havsochvattenforum-11.pdf
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Styrelsen beslutar att 

 

 Rune Fransén, Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund skall representera 

Torsås Kustmiljögrupp vid Havs- och vattenforum 2013,  

16-17 april 2013 i Göteborg under förutsättning att finansiering kan ordnas. 

 Sekretariatet skall meddela Pernilla Landin, Torsås kommun, vilka som skall 

representera Kustmiljögruppen vid Vattenturnén 2013 i Göteborg. 

 Justera denna paragraf omgående. 

 

Vid dagens överläggning den 21 mars 2013, § 13096 gick 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 framkom följande tankar. 

  

Sekreteraren meddelar att sekretariatet expedierat styrelsens beslut 2013-02-26, 

§ 13050 om deltagande i konferens ”Kalmarsundskommissionens Vattenturné” 

2013, Havs- och vattenforum, 16-17 april 2013 i Göteborg. Rune Fransén, Pia 

Prestel och Karl-Gustaf Eklund deltar för Kustmiljögruppens räkning. Rune 

Fransén kommer inte att utnyttja möjligheten till logi. Samtliga kommer dock att 

delta i den middag som serveras på kvällen den 16 april. Samåkning sker med 

Pernilla Landin i en av Torsås kommuns tjänstebilar med avfärd den 15 april på 

eftermiddagen. Tid och plats kommer att meddelas av Pernilla. Finansiering av 

konferensen sker utanför Kustmiljögruppens kassa. 

 

Ordföranden redogör för de kontakter som tagits mellan 

Kalmarsundskommissionen (Susanna Minnhagen), Torsås kommun (Pernilla 

Landin) och Kustmiljögruppen (Rune Fransén).  

 

I korthet innebär dessa kontakter… 

 Att vi har fått möjligheten att hålla i en 10 minuter lång presentation på 

infotorget. Vi har alltså tillgång till 10 minuter.  

 Vi behöver därför göra en fördelning av tiden så det även finns möjlighet 

att ställa någon fråga. Presentationen 7 -8 minuter så finns det 2-3 minuter 

för frågor. För att samtliga deltagare ska få chans att lyssna innebär detta att 

vi kan få ta presentationen upp till 6 gånger. 

 Susanna har sänt denna text till arrangören: 
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INFOTORG: 18 

 

Spår: Minskad övergödning och biotopvård 

Talare: Rune Fransén, Karl-Gustaf Eklund, Pia Prestel Torsås 

Kustmiljögrupp och Pernilla Landin Torsås kommun 

Rubrik: Många bäckar små - Åtgärder med ideella krafter! 

 Torsås Kustmiljögrupp har gjort konkreta insatser för sin lokala kustmiljö 

sedan 1997. De var föregångare och förebild för 

Kalmarsundskommissionen. Nu ökar insatserna uppströms i samarbete med 

Vattenråden. Vi vill visa er att engagemang gör skillnad! 

 

Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt presidiet förstärkt med Pia Prestel som deltagare och talare, att 

utarbeta ett presentationsmaterial i samarbete med 

Kalmarsundskommissionen och Torsås kommun som tydligt visar att 

engagemang gör skillnad. 

 

Vid dagens överläggning den 23 april 2013, § 13134 gick 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 framkom följande tankar. 

 

Pia P berättar i korthet vad som hände på Havs- och vattenforum 2013 i 

Göteborg och hänvisar till det material som finns på hemsidan med följande 

länk http://www.kustmiljogruppen.org/inbjudan-till-hav-och-vattenforum-2013-16-

17-april-i-goteborg/ 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Pia P för den genomtänkta och intresseväckande informationen. 

 Till nästa Havs- och vattenforum 2014, så skall nya ansikten representera 

Kustmiljögruppen. 

 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/inbjudan-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
http://www.kustmiljogruppen.org/inbjudan-till-hav-och-vattenforum-2013-16-17-april-i-goteborg/
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Styrelsens ledamöter ställer sig mycket positiva till att delta även under 2014 vid 

Havs- och Vattenforums kongress i Göteborg med hänvisning till den 

redovisning som sekreteraren och Pia Prestel lämnar under sittande 

överläggning. 

 

När inbjudan anländer via mail till sekretariatet, så skall anmälan ske om 

deltagande via presidiet. 

 

 

Styrelsen beslutar som ett inriktningsbeslut att 

 

 Under förutsättning att extern finansiering via exempelvis 

Kalmasundskommisionen och/eller Vattenrådet i Torsås kommun kan 

ordnas, så skall Kustmiljögruppen vara representerad av 2-3 personer. 

 Kustmiljögruppens skall vara representerad av sin ordförande John 

Bräutigam, kassören Kennert Täck och ledamoten Roland Blomqvist. 

 Erforderligt presentationsmaterial framtages av deltagarna. 

 

 

 

 

§ 14017 Bergkvara-dagen den 29 maj 2014, Kristihimmelsfärds dag.  

 

 Sekreteraren redogör för planering, genomförande och utvärdering av 

  Bergkvara-dagen den 9 maj 2013, som ligger som plattform och grund inför 

  2014 års Bergkvara-dag 

  

I inbjudan står att läsa… som återfinns i diariet 2013-03-02. 

 

”Den 9/5 anordnar Bergkvara Samhällsförening åter igen den populära 

Bergkvaradagen. En dag där vi bland annat vill visa upp Bergkvaras aktiva 

föreningsliv”. 

 

”Nu frågar vi Er föreningar om ni också vill passa på att berätta om Era 

föreningar. Vi har tänkt oss någon form av informationscentrum, där vi kan dela 

ut informationsmaterial om föreningarna. Passa på att marknadsföra Er 

förening”. 

 

”Har ni en aktivitet eller ett föremål att visa upp, vore det extra trevligt”.  

 

”Hyra av marknadsstånd = 100 kronor/aktör. Ni tar själva med presenning”. 
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”Vi fixar marknadsstånd – i år tar vi hyra (100 kr/stånd)”.  

 

Har Du frågor om denna dag kontakta Lena Gyllerfelt på telefon 0708-604290 

eller lena.gyllerfelt@mac.com. 

 

Under överläggningen med styrelsen 2013-03-21, § 13091 framkom följande 

tankar. 

 

Sekretariatet har anmält Kustmiljögruppen, 2013-03-09, som finns i diariet med 

samma datum, att vi kommer att närvara. I anmälan lämnas uppgift på att i 

likhet med föregående år så behöver vi ett marknadsstånd med möjlighet till el. 

 

Information om deltagande i Bergkvaradagen har även utsänts via mail  

2013-03-09, som finns i diariet med samma datum, till samtliga ledamöter i 

styrelsen. 

 

Bekräftelse på anmälan har inkommit från Lena Gyllerfelt och finns i diariet 

2013-03-10. 

 

Sekretariatet har gått igenom de olika protokollsparagraferna från 

verksamhetsåret 2012 och då särskilt fastnat för paragrafen 12105 från den 23 

maj 2012, där det bl.a. framgår… 

 

Programmet innehöll följande punkter. 

 Bildspel med 31 kustmiljöbilder via dator i flyttkartong. 

 50 st. nyproducerade foldrar. 

 11 st. A4-kustmiljöbilder som appliceras på flyttkartong. 

 Experiment med vatten – flyter ägget resp. diskmedels påverkan av 

ytspänningen. 

 Glasburk med sedimentprov från badudden i Bergkvara. 

 Glasburk med ytvatten från badudden i Bergkvara. 

 Informationsgondol Rädda kustmiljön – Torsås Kustmiljögrupp resp. 

planerade och genomförda projekt. 

 Våra nya T-tröjor. 

 Försäljning av Kustmiljömärken á 20 kr styck. 

 Svara på allmänhetens frågor. 

 

Med blicken riktad mot och siktet inställt på Bergkvaradagen den 9 maj 2013 

bör även presidiet i sitt arbete ta med följande förslag, beakta och utvärdera 

dessa, om de skall ingå i programmet… 

 

 Försäljning av sillamackor med lättöl/läsk/vatten. 

mailto:lena.gyllerfelt@mac.com
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 2 Lotterier á (200 st. á 5 kronor) med priser från Målerås glasbruk, båtresa 

till Garpens fyr sponsrat av Garpens vänner, vilket ger 2 000 kronor. 

 Demonstration av Truxorn med eller utan slamsugningspump/vasskördare i 

samarbete med Assar Johansson. 

 Enkel frågetävling – vilket är ”substratet till” bilden med pellets? Priser till 

de tre första rätta svaren. Svaren läggs i förseglad låda. 

 Presentation av ”vänföretag” som stödjer Kustmiljögruppens ideella arbete 

under 2013-2015.  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 När presidiet träffas den 26 mars 2013 så skall det utarbetas ett program i 

detalj, som kan föreläggas ledamöterna för beslut via mail. 

 Det skall utses en person som är huvudansvarig för det praktiska 

genomförandet av dagen. 

 

Vid styrelsens överläggning den 23 april 2013, § 13130 gick 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 framkom följande tankar. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar checklistan för genomförandet av 

  ”Bergkvaradagen 2013”. Checklistan skall kompletteras med visuella 

  experiment som tydligt visar alkylatbensinens miljöfördelar. 

 

På vårt demobord skall det finnas en dunk ”Aspen”. Vidare två skålar med dels 

alkylatbensin som det finns en frigolitbit i och dels vanlig 95-oktanig bensin 

som det också finns en frigolitbit i. Uppgiften för besökarna är att tala om i 

vilken skål som det finns alkylatbensin. 

 

Sekreteraren går även igenom vad Lotterilagen (1994:1 000) stadgar och om det 

finns möjlighet för Kustmiljögruppen att ha ett lotteri utan tillstånd. 

Sekretariatet har gjort en juridiks bedömning och att detta skall vara fullt möjligt 

med hänvisning till den 19:e paragrafen i lotterilagen. 

 

Vi kommer att använda oss av… 

 Lottlistor, där det framgår…  

 … när dragningen äger rum 

 … sista dag för försäljning av lotter 

 … antalet lotter som lotteriet omfattar (400 stycken) 

 … pris per lott (5 kronor) 
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 … försäljningen skall ske i samband med evenemang 

 … geografisk begränsning, Torsås kommun 

 … vinstvärdet som måste ligga mellan 35-50% 

 … kontrollant, Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor 

 … att vinsterna lämnas ut till vinnarna. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till checklista med de kompletteringar 

som har framkommit vid dagens överläggning. 

 Ge sekretariatet i uppgift att senast fredagen den 3 maj 2013 översända den 

kompletta och rätta checklistan till styrelsens ledamöter. 

 Ordföranden lyckönskar de ledamöter i styrelsen som skall bära och hålla 

fanan högt för Kustmiljögruppens miljöarbete på Bergkvaradagen för ett 

friskare Kalmarsund. 

 

Vid överläggningen den 15 maj 2013, § 13149 gick 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 framkom följande tankar. 

 

Sekretariatet meddelar att det finns två stycken Lotterilistor med nr 17 och 19, 

  som finns att tillgå för den styrelseledamot som känner sig manad att bidra till 

  att fylla på föreningens kassa. 

 

Sekretariatet har även kompletterat den checklista för Bergkvaradagen som 

skickades ut till ledamöterna via mail den 3 maj 2013 i enlighet med beslut från 

föregående sammanträde. Ex. på kompletteringar är växelkassa, stolar, 

utslagshink för experiment, stor avfallspåse, hushållspapper på rulle. 

Checklistan som infördes på Bergkvaradagen 2012 måste nu ses som ett väl 

uppdaterat planeringsinstrument för 2014. 

 

Det har inkommit mail 2013-05-09 , som finns i diariet med samma datum, från 

Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med ”ett TACK till att ni som var 

med och gjorde Bergkvaradagen till en fantastisk dag…”. 

 

Pia Prestel och Kennert Täck delger sina tankar om hur de upplevde 

Bergkvaradagen. 
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Positiva iakttagelser 

- På bordet fanns det två stycken lotterilistor med 100 lotter på vardera listan á 

5 kronor. Den ena lottlistan såldes nästan slut, vilket måste anses bra. 

- Frågetävlingen, vilket är substratet till pelletsen, gav 25 svar. 

- De olika experimenten för både barn och vuxna utgjorde en 

kontaktmöjlighet för funktionärerna att komma i kontakt med 

marknadsdeltagarna. Experimentet med alkylatbensin kontra vanlig 95-

oktanig bensin påvisade mycket tydligt alkylatbensinens miljömässiga 

fördelar. 

- Stor potential att komma i kontakt med mässdeltagarna och berätta om vad 

Kustmiljögruppen står för, hur vi arbetar och tänker. 

- Inslaget med Assar Johanssons demonstration av Truxorn med tillhörande 

utrustning, som klippaggregat, slamsugningsaggregat mm lockade både barn 

och vuxna till att både se och hoppa runt på Truxorn. När nu Assar syns till 

under sommaren i full aktion med att klippa vass, kommer många att både 

veta vem Assar är och vad han gör utmed Torsås kommuns kustremsa. 

- Bergkvaradagen 2013 måste betraktas som snäppet bättre än 2012, mycket 

till följd av fler marknadsdeltagare, en mer noggrann planering och att vi var 

3 funktionärer på plats under hela dagen. 

 

Negativa iakttagelser 

- Placeringen mellan musiken och korvförsäljningen var ur informations- och 

pedagogisk synpunkt inte den allra bästa, dels för att vi som funktionärer fick 

överrösta musiken och dels för att många tog en extra sväng förbi vårt bord. 

Detta medförde att kontaktytan och möjligheten till att få berätta om vår 

verksamhet delvis gick förlorad. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Utvärderingen av Bergkvaradagen 2013 skall i enlighet med vad som 

framkommer av paragraf 13149 skickas via mail till Frida Portin, 

Bergkvara Samhällsförening av sekretariatet. 

 Föreslå arbetsgruppen för Bergkvara Samhällsförening en annan placering 

av vårt mässbord till 2014 för att vi bättre skall kunna informera och 

kommunicera med marknadsdeltagarna. 

 Lottlista nr 17 skall försäljas av Roland Blomqvist resp. lottlista nr 19 skall 

försäljas av Rune Fransén. Absolut sista försäljningsdag är den 30 juni 

2013 enligt fastställda uppgifter på Lotterilistorna. Dragning sker den 1 juli 

med Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman som lotterigranskare. 
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 Ordföranden riktar ett varmt TACK till Karl-Gustaf Eklund, Pia Prestel, 

Kennert Täck, Solbrith och Jan Hellman samt Assar Johansson som med 

sitt arbete gjorde Bergkvaradagen möjlig och framgångsrik. 

 

 

Vid dagens överläggning den 22 januari 2014 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 redogör för hur Bergkvara-dagen 2013 planerades och 

genomfördes enligt vad som anges ovan i beslutsparagrafen. Särskilt viktigt är 

det för sekretariatet, att när inbjudan kommer från Bergkvara Samhällsförening, 

att påpeka att Kustmiljögruppens mässbord inte får placeras bredvid ”musiken”, 

då det påtagligt stör den information om miljö- och kustvattenfrågor som sker. 

 

Checklistan har nu prövats under två Bergkvara-dagar och erfarenheterna är 

mycket goda både utifrån ett planeringsarbete och genomförande. Sekreteraren 

presenterar checklistan för ledamöterna. Material som blev över efter 2013 års 

Bergkvaradag återfinns hos sekreteraren och är möjligt att använda även under 

2014. 

 

Det är en betydande fördel om tre personer från styrelsen kan delta och 

representera Kustmiljögruppen. Två personer står bakom mässbordet och en 

person befinner sig framför för att fånga upp och ta kontakt med besökarna. 

 

Styrelsen bör även fundera över, om Assar Johansson även detta år skall deltaga 

och indirekt representera ”Kustmiljögruppen”. 

 

Möjlighet finns även att genomföra ett vår-lotteri, då Kustmiljögruppen har kvar 

sponsrade och skänkta priser från bland annat Målerås Glasbruk . 

 

  

Styrelsen beslutar att 

 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad på Bergkvara-dagen 2014. 

 Checklistan med vissa modifieringar skall användas även detta år för 

planering och genomförande. 

 Arbetet med att revidera checklistan åvilar presidiet. 

  Kustmiljögruppen skall vara representerad av John Bräutigam, Kennert 

Täck och Pia Prestel med back-up av Karl-Gustaf Eklund. 
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 Uppdra åt sekreteraren att kontakta Assar Johansson med förfrågan om han 

har möjlighet att delta och representera Kustmiljögruppen på Bergkvara-

dagen. 

 Det skall genomföras ett vårlotteri med 400 lotter á 5 kronor/styck fördelat 

på fyra lottlistor med skänkta/sponsrade priser. 

 

 

 

§ 14018 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte”. 

 

Sekreteraren redogör för planering, genomförande och utvärdering av 

  Vårträffen med medlemsföreningarna den 15 juni 2013, som ligger som 

  plattform och grund inför ”Vårträffen 2014”. 

 

  

I protokollet från den 21 mars 2013, § 13092 står det att läsa… 

 

Reviderade stadgar, antagna av årsmötet den 16 juni 2012 reglerar föreningens 

verksamhet och i paragraf 02 framgår… 

 

02. Verksamheten i Torsås Kustmiljögrupp skall omfatta; 

- att samordna och göra prioriteringar bland planerade kustmiljöinsatser. 

- att vid behov medverka vid medlemsföreningarnas kontakter med 

        myndigheter, institutioner och organisationer vad avser deras insatser för 

        kustmiljön. 

- att vid behov stödja medlemsföreningarnas sökande efter sponsorer. 

- att representera och medverka i Vattenrådet. 

- att efter inbjudan medverka vid anordnandet av konferenser, symposier och 

        utbildningsdagar på lokal, regional samt nationell nivå. 

- att arrangera en Vår- och Höstträff för medlemsföreningarna. 

- att arrangera och medverka vid utbildningstillfällen för 

        medlemsföreningarna. 

- att utbilda miljöambassadörer för kustmiljön. 

- att bedriva en verksamhet som främjar Kustmiljögruppens ändamål och 

      uppgifter. 

Av sjätte att-satsen ovan så skall styrelsen arrangera en vår- och höstträff med 

  medlemsföreningarna i och om ett intressant tema som berör kustmiljön i 

  Östersjön i allmänhet och i Kalmarsund i synnerhet. 
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På hemsidan under linjalrubriken Dokumentarkiv/Minnesanteckningar finns det 

under adressen http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/ mycket 

intressant information att läsa och ta del av från ”Höstträffen 2012”. 

 

Från minnesanteckningarna går att läsa… 

 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare i Torsås Kustmiljögrupp, redovisar 

medlemsföreningarnas önskemål om program för ”Vårträffen 2013” 

 

”Vårträffen 2013” är preliminärt inplanerad till söndagen den 26 maj 2013. 

 

Efter diskussion lämnas förslaget, kalkning av dike i ett lämpligt vattendrag 

 inom Torsås kommun. 

 

Det finns två mycket intressanta ärenden i diariet som berör detta förslag, 

nämligen… 

 

2013-01-11  Centralt utskick av inbjudan till exkursion vid Kroka -  
                      vecka 03, 2013 via mail (PDF) till medlemsföreningarnas 
                      kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, 
                      myndigheter, organisationer och politik som står på 
                      Kustmiljögruppens externa mailinglista. 
                      Protokoll 2013-02-26, § 13055. 
 
 2013-01-11 Ordförandens mail (PDF) till Rune Alexandersson, Kärrabo 

                                        Kustvårdsförening angående en relativt ny teknik, för att på ett 

                                        enkelt sätt hindra fosfor från att komma ut i kustvattnet. 

                                        Protokoll 2013-01-15, § 13028 resp.13029. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen framkom följande tankar. 

 

Det är viktigt, att redan nu bestämma datum, tema och ev. föreläsare samt ett 

ungefärligt program som kan distribueras ut till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner i Nyhetsbrevet för april.  

 

I programmet bör det återfinnas information om den förestående kampanjen om 

att använda miljöbränsle för två-takts-motorer, medlemsföreningarnas 

medverkan för att kartlägga de diken i Torsås kommun som mynnar ut i 

Kalmarsund mm. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Temat för ”Vårträffen 2013” skall vara ”Många bäckar små”. Temat är 

delvis hämtat som inspiration till beslutsparagraf 13090 i detta protokoll, 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Inbjudan-till-exkursion-vid-Kroka-vecka-03-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Dike-som-mynnar-ut-i-K%C3%A4rraboviken-fosforf%C3%A4lla-med-hj%C3%A4lp-av-kalk.pdf
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men även ett resultat av Kustmiljögruppens presentation vid Havs- och 

vattenforum 2013, 16-17 april 2013 i Göteborg – Vattenturnén 2013. 

 ”Vårträffen 2013” skall gå av stapeln söndagen den 26 maj 2013. 

 ”Vårträffen 2013” skall äga rum i Båtklubbens klubbstuga i Bergkvara 

hamn. 

 Några exkursioner som det tidigare har funderats kring inte skall ske i 

samband med ”Vårträffen 2013”. 

 Bereda Leif Lindberg tillfälle att berätta om den konferens som han deltog i 

under februari månad 2013 i Åhus om yrkesfiskets situation i 

Kalmarsund/Östersjön. 

 

 

Vid överläggning den 23 april 2013, § 13131 gick 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 framkom följande tankar. 

 

Av första sidan i detta protokoll framgår det att sittande ordförande Rune 

Fransén lämnar styrelsemötet av personliga skäl och lämnar över 

ordförandeklubban till Roland Blomqvist.  

Göran Wahlström inträder fr.o.m. denna paragraf som tjänstgörande ersättare.  

Sekreteraren påminner ledamöterna om, att ”Vårträffen/Årsmötet/ 

Föreningsstämman är slutligen fastställd att gå av stapeln lördagen den 15 juni 

2013. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar checklistan för genomförandet av 

  ”Vårträffen 2013”. Checklistan skall kompletteras, modifieras och justeras 

  enligt följande… 

 

… vid sponsorer skall Dalskärs Sjökrog läggas till. 

 … vid förtäring skall det specificeras kaffe, te, smör, fralla, ost, marmelad, 

       mjölk, frukt, citrondricka. 

… under lotteriansvarig skall det läggas till en lotteriring med 100 lotter á 5 

                           kronor. 

… första priset skall vara glaskonst av Målerås Glasbruk och föreställa en 

       gnagare, andra pris elartikel från GePe:s samt tredje pris en kustmiljönål. 

                 … gåva till föreläsare två blombuketter á 100 kronor, vilket ombesörjs av 

      Göran W. 

 

Sekreteraren går igenom och kommenterar inbjudan och detaljerat program med 

  hålltider för genomförandet av ”Vårträffen 2013”.  
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Kompletteringar, modifieringar och justeringar skall göras enligt följande… 

 

… 10.20 – 10.40 skall det vara fikapaus med kaffe/te och fralla. 

                  Lotteriförsäljning. 

… 10.40    Tankar kring ålfisket mm., Leif Lindberg. 

… 11.00    Kustmiljöföreningarnas aktuella projekt, planer och frågor. 

… 11.20    Kustmiljögruppens aktuella projekt med ”kick off” kampanj för att 

                  använda alkylatbensin i båtmotorer samt punkten om slamsugning 

                  utmed kusten. 

… 11.50     Vi tar en bensträckare. Frukt och dricka samt lotteridragning. 

… 12.00     Därefter är programmet enligt tidigare utsänt program. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till checklista till ”Vårträffen 2013” 

med de kompletteringar, justeringar och rättelser som har framkommit vid 

dagens överläggning. 

 Anta sekretariatets upprättade förslag till Inbjudan jämte detaljerat program 

till ”Vårträffen 2013” med beaktande av de kompletteringar, justeringar 

och rättelser som har framkommit vid dagens överläggning. 

 Inbjudan skall sändas ut till medlemsföreningarnas samtliga 

kontaktpersoner samt till de personer som finns i den vänstra spalten på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

 Presiditet och sekretariatet äger rätt, att om så krävs kontinuerligt 

översända färdigställd information och material till ledamöterna som berör 

årsmötet/föreningsstämman intill det extra insatta styrelsemötet den 15 maj 

2013.  

 

Sådant material är bl.a.  

Kallelse till årsmöte.  

Dagordning för årsmötet.  

Årsredovisning 2012. 

Förslag till reviderade stadgar. 

Förlag till verksamhetsplan 201306–201312. 

 

 

Vid överläggningen den 15 maj 2013, 13151 gick 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 framkom följande tankar. 
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 Sekreteraren går igenom och kommenterar följande handlingar 

 Checklista för genomförande av ”Vårträffen 2013”. 

 Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2013” på temat ”Många bäckar 

små – Åtgärder med ideella krafter”. 

 Detaljerat program med hålltider. 

Ovannämnda underlag återfinns på hemsidan. Klicka på den blå länken nedan 

för att ta del av underlaget. 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-

sma/ 

I och med att sekreteraren muntligt gått igenom punkterna ovan och fått 

klartecken av ledamöterna, att alla nu är väl införstådda med sina 

arbetsuppgifter, är ordföranden förvissad om att allt kommer att ”löpa till allas 

belåtenhet på Vårträffen 2013 ”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för informationen och presentationen av de handlingar 

som föredragits och ser med stor tillförsikt fram emot ”Vårträffen 2013” 

med medlemsföreningarna på temat ”Många bäckar små – Åtgärder med 

ideella krafter”. 

 

 

 

Vid överläggningen den 4 september 2013, § 13191 med styrelsen framkommer 

följande tankar, då det gäller utvärdering och uppföljning. 

 

En av flera målsättningar med de gemensamma träffarna med medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner är att de skall få information om och erhålla 

aktuella kunskaper i miljöfrågor om Östersjön som lokalt berör vår kommun, 

regionen eller nationen. Lika viktigt upplever vi från styrelsens sida att det skall 

finnas utrymme för kontakter, dialog och ”det goda samtalet” mellan 

kontaktpersonerna om vad som händer lokalt hemma i deras föreningar. Goda 

idéer i en medlemsförening kan ju som bekant användas i en annan. 

 

På programpunkterna fanns medverkan av Leif Lindberg, som höll ett intressant 

föredrag om ”Tankar kring ålfisket” efter en konferens i Åhus vintern 2013. 

Pernilla Landin berättade om hur vi gemensamt under rubriken ”Många bäckar 

små – Åtgärder med ideella krafter ” kan samverka kring inventeringen av alla 

de diken/små bäckar som rinner ut i Kalmarsund från respektive förenings 

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-med-arsmote-med-temat-manga-backar-sma/
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lokala geografiska område. Inventeringsarbetet förutsätter att kontaktpersonerna, 

som skall genomföra inventeringen har kunskap om hur detta arbete praktiskt 

skall gå till. Tyvärr är det förnärvarande så, att denna kunskap saknas ute i 

medlemsföreningarna 

 

Mot bakgrund av vad som sagts ovan upplever styrelsen det som näst intill 

besvärande, att så få representanter från medlemsföreningarna var närvarande 

vid och hörsammat styrelsens inbjudan till ”Vårträffen 2013”. 

Även om det kan finnas naturliga förklaringar som att vädret var fint, att 

Vårträffen kom relativt sent på vårsäsongen, att kontaktpersonerna ständigt hålls 

uppdaterade via hemsidan om vad som händer, så finns det all anledning från 

styrelsens sida, att på alla sätt försöka på nytt väcka det lokala miljöintresset och 

engagemanget hos medlemsföreningarna. 

 

Roland Blomqvist föreslår därför att styrelsen skall ta initiativ till en träff med 

några slumpvis utvalda kontaktpersoner från medlemsföreningarna, som även 

kan bilda en arbetsgrupp, för att höra deras uppfattning om och inhämta deras 

synpunkter på hur det som idag görs kan göras bättre. 

 

Ordföranden konstaterar att det snart ligger en ny träff framför oss i slutet av 

oktober ”Höstträffen 2013”, som måste bli betydligt mer välbesökt.  

 

För att detta skall bli möjligt måste personliga kontakter tas, då det 

erfarenhetsmässigt nu visar sig inte räcka med inbjudningar via mail. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Inför ”Höstträffen 2013” skall det särskilt beaktas i planeringen vad som 

framkommit i utvärderingen av ”Vårträffen 2013”. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

  tankar. 

 

 Många intressanta tankar och idéer kommer upp om engagerande teman för 

  ”Vårträffen” med medlemsföreningarna för att motivera och skapa intresse kring 

  det ideella arbete som medlemsföreningarna bedriver inom sina geografiska 

  kustområden i Torsås kommun. Ordföranden önskar se en profilinsats utifrån ett 
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  holistiskt miljötema, när planeringen inför Vårträffen 2014 nu på allvar 

  sätter igång och kommer upp på nästa styrelsesammanträde i februari. 

 

 Ordföranden erbjuder sig att till nästa styrelsemöte i februari komma med 

  förslag till styrelsen på olika och intresseväckande teman med målsättningen att 

  även Vattenrådet kan vara en aktiv medaktör. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Vårträffen/årsmötet med medlemsföreningarna kommer att ske lördagen den 

24 maj 2014. 

 Ordföranden till nästa styrelsemöte den 25 februari 2014 skall presentera för 

styrelsen olika och intresseväckande teman för ”Vårträffen 2014”. 

 Ordföranden skall även kontakta Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

om intresse finns både till medfinansiering och till aktiv medverkan i ett 

intressant miljötema på ”Vårträffen”. 

 Första försäljningsdagen på Kustmiljögruppens vårlotteri skall ske på 

”Vårträffen”. 

 

 

 

§ 14019 Medborgarförslag från Leif Lindberg med titeln ”Kustfisket – en plattform för 

             tillväxt.  

 

Inkommer kopia av medborgarförslag som tillsänts Torsås kommun från Leif 

  Lindberg med rubriken ”Kustfisket – en plattform för tillväxt” och som återfinns 

  i sin helhet i diariet 2014-01-04. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

  tankar. 

 

Styrelsen delar Leif Lindbergs uppfattning om, att det är väldigt viktigt för 

  kustfolket att det finns fisk i Kalmarsund och Östersjön. Dock är inte 

  Kustmiljögruppens uppgift att i första hand fokusera på fisket utan de 

  förutsättningar som en vattenmiljö i balans kan erbjuda och skapa 

  förutsättningar för faunan i Östersjön. En god vattenmiljö där buffertsystemen 

  fungerar är den allra bästa förutsättningen för ett välmående kustfiske. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 14020 Kustmiljögruppens representant i Kalmarsundskommissionens 

  samverkansgrupp.  

 

Sekreteraren har tillsänt Susanna Minnhagen, sekreterare i  

Kalmarsundskommissionen en fråga med följande lydelse… 

 

… om nuvarande representant för Kustmiljögruppen Rune Fransén har ett 

personligt mandat att representera Kustmiljögruppen i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp eller om mandatet är knutet till 

Kustmiljögruppen. 

 

Av Susanna Minnhagens mailsvar som finns i diariet 2014-01-08 framgår att 

”Rune Franséns mandat inte är personligt och att det skulle fungera bra om Er 

nye ordförande ersatte honom i samverkansgruppen”. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden John Bräutigam skall representera Kustmiljögruppen i 

Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp med Rune Fransén som 

ersättare. 

 

 

 

§ 14021 Kustmiljögruppens representant i Vision Bergkvara - (VB) 

 

 Rune Fransén har i egenskap av ordförande för Kustmiljögruppen representerat 

  föreningen och varit en aktiv medaktör för att genomföra och förverkliga VB: s 

  mål och ambitioner. 

 

 Styrelsen för Kustmiljögruppen anser att det nödvändigtvis inte behöver med 

  automatik vara en koppling mellan ordförandeskapet i Kustmiljögruppen och 

  den person som representerar föreningen. 

 

 Styrelsen anser dock att det är av allra största värde att den tillträdande 

  ordföranden John Bräutigam får möjlighet att närvara vid och ersätta Rune 

  Fransén vid de sammankomster och möten som VB kallar till. 

 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Till ordinarie representant för Kustmiljögruppen utse Rune Fransén. 
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 Till Rune Franséns ersättare utse John Bräutigam, nuvarande ordförande för 

Kustmiljögruppen. 

 Ge sekretariatet i uppdrag, att till Frida Portin, Vision Bergkvara översända 

beslutsparagrafen. 

 

 

 

§ 14022 Kraftprocesser för renare vatten – Leda sig själv – Leda nätverk – Leda 

             vattenprocesser i praktiken.  

 

Inkommer mail 2014-01-10 från Susanna Minnhagen, Kalmarsunds- 

kommissionen med inbjudan till kurs i rubricerat ärende. Susanna Minnhagen 

skriver i sitt mail… 

 

Vidarebefordrar reklam för den kurs i Stockholm den 7 mars 2014, som riktar 

sig speciellt till oss som arbetar med vattenråd och liknande nätverk (t.ex. 

kustmiljögrupper, sportfiskarna…) Kostar 1900 per deltagare om man anmäler 

sig före 31 januari. 

 

Vi har inte provat konceptet, men Johannes Sandberg som ligger bakom 

företaget och som driver kursen, har tidigare erbjudit sig att arrangera kurser 

även utanför Stockholm om det finns tillräckligt många intresserade delatagare. 

Jag har två frågor till er som läser detta mail: 

 

Är det någon som har gått någon kurs med LMCG AB tidigare och vet om de är 

bra? 

 

Finns det någon som är intresserad av att gå denna kurs om vi drar ihop till en 

utbildning i Kalmartrakten? 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

  tankar. 

 

Ledamöterna har inte någon erfarenhet av LMCG AB. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Avstå från deltagande i rubricerad kurs i Stockholm den 7 mars 2014. 

 Något intresse för deltagande i en lokal utbildning i Kalmartrakten i 

rubricerad kurs föreligger inte. 
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 Ge sekretariatet i uppdrag, att till Susanna Minnhagen, 

Kalmarsundskommissionen översända beslutsparagrafen. 

 Justera paragrafen omgående. 

 Att lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 14023 Sammanträdesplanering för våren 2014.  

 

 Januari månad onsdagen den 22 januari 2014 hos John 

 

 Februari månad                  tisdagen den 25 februari 2014 hos Pia 

 

Mars månad  tisdagen den 25 mars 2014  Roland 

 

 April Månad  onsdagen den 16 april 2014 Kåge 

 

 Maj månad  torsdagen den 15 maj 2014  Kennert 

 

 

 

Samtliga styrelsesammanträden börjar klockan 18.00. 

 

 

 

Informationsärenden §§ 14024 – 14030 

 

 

§ 14024 Den tillträdande ordförandens Nyhetsbrev för januari månad 2014. 

  

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

  tankar. 

 

Sekreteraren framhåller vikten av, att John Bräutigam som ny ordförande för 

Kustmiljögruppen fr.o.m. verksamhetsåret 2014 får utrymme i Nyhetsbrevet för 

januari månad 2014, att i ord och bild få ge sin syn och förmedla sina tankar för 

den nya och spännande tid som nu ligger framför honom och Kustmiljögruppen. 

 

Sekreteraren föredrar ordförandens Nyhetsbrev för januari 2014 
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Ordföranden erbjuder sig, att under det första halvåret 2014 författa 

Nyhetsbreven till de exekutiva personerna inom företag, myndigheter, 

organisationer och politik som står på Kustmiljögruppens externa mailinglista. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Godkänna Nyhetsbrevet för januari månad 2014. 

 Ge sekreteraren därefter i sedvanlig ordning uppgiften, att lägga in 

Nyhetsbrevet på hemsidan under ”Senaste Nytt” och i dokumentarkivet samt 

att distribuera ut Nyhetsbrevet via mail till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner samt till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, 

organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 

 Med hänsyn tagen till att ordföranden är författare till Nyhetsbreven under 

första halvåret 2014 krävs det i fortsättningen inte styrelsens beslut i detta 

informationsärende, varför detta ärende utgår i kommande kallelser. 

 

 

 

§ 14025 Ny Informationsbroschyr våren 2014. 

 Sekreteraren redogör för bakgrunden till informationsärendet ovan. 

 Årsmötesdeltagarna beslutade vid årsmötet den 15 juni enligt § 1319 godkänna 

  styrelsens förslag till verksamhetsplan för perioden 201306–201312. 

En av de nya rubrikerna och/eller verksamhetspunkterna i den reviderade 

verksamhetsplanen under höstterminen 2013 är då att ta fram en … 

 

 En ny, reviderad och uppdaterad kustmiljöbroschyr på 8 sidor. 

 

I enlighet med vad som framkommer i beslutsparagraf 13200 i protokollet från 

den 4 september 2013, så kommer styrelsen att genomgå ganska stora 

personförändringar efter årsskiftet. 

 

En ny ordförande måste givetvis ha rätt att redan från början sätta sin prägel på 

såväl styrelsearbetet som verksamheten, varför det torde vara fel av den gamla 

styrelsen att under hösten 2013 nagla fast en info-broschyr med ganska många 

nya ansikten. 

 

 

 

 



40 

 

Styrelsen belslutar att 

 

 Infobroschyren från hösten 2012, utgåva 2, får leva vidare även under hösten 

2013 och att det blir den nya styrelsens uppgift att fatta beslut om det skall 

göras en ny och uppdaterad informationsbroschyr. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

tankar. 

 

Sekreteraren utdelar nuvarande informationsbroschyr med utgåva nr 2, hösten 

  2012 och kommenterar densamma som i långa stycken är inaktuell både vad 

  avser styrelsens ansikten och de uppgifter och verksamheter som 

  Kustmiljögruppen ägnar sig åt. 

 

Under överläggningen erbjuder sig ordföranden att komma med förslag på en 

ny, mer uppdaterad och informationsrik informationsbroschyr med utgåva nr. 3 

 – våren 2014. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Med glädje och tacksamhet ta emot ordförandens generösa erbjudande om 

att ta fram ett förslag till ny informationsbroschyr för Kustmiljögruppen. 

 

 

 

§ 14026 Styrelsens arbetsinriktning för kustmiljöåret 2014, som skall återfinnas på 

  hemsidans första sida som ”appell”.  

 På hemsidans första sida har det under verksamhetsåret 2013 tydligt framgått 

  styrelsens arbetsinriktning för det år som nu ligger bakom oss och vars 

  målsättning har varit att mejsla ut våra tankar, beslut och handlingar som en röd 

  tråd. 

 Under verksamhetsåret 2013 utgjordes styrelsens arbetsinriktning dels av en bild 

  på ett litet barn med en kikare riktad in i framtiden dels en text med budskapet ” 

 … ”är med siktet inställt på att bakom varje framgång för ett friskare hav finns 

   modiga beslut fattade av få”. 
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Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

tankar. 

 

Ledamöterna diskuterar lämpliga appeller från den bank av tänkvärda upprop 

som finns på Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken Dokumentarkiv/  

PR-material. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Styrelsens arbetsinriktning för verksamhetsåret 2014 är med siktet inställt på 

”vad de allra flesta av oss behöver just nu, är just Du, som får oss alla att 

göra vad vi kan tillsammans för vår kustnära miljö.  

 Detta ”tänk” och ”agerande” skall prägla styrelsens och Kustmiljögruppens 

arbete under 2014. 

 

 

 

§ 14027 Södra Kärr Samfällighetsförenings ”Ansökan om LOVA-medel”, som skall vara 

                  Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2014. 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

tankar. 

 

Roland B, som är ordinarie ledamot i den arbetsgrupp som arbetar med Södra 

Kärr Samfällighetsförenings ansökan om LOVA-medel, ger en beskrivning för 

ledamöterna om bakgrunden till ansökan, arbetsgruppens uppgift, frågeställning, 

referensmodeller, tillbakablick, nu-läge, helhetssyn och genomförande, 

förväntade resultat på såväl kort som lång sikt, insatser och tidsplanering,  

finansieringsplan och annat offentligt ekonomiskt stöd samt bilageförteckning. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Tacka Roland B för den ingående och intressanta presentationen. 

 Ordföranden önskar Södra Kärr Samfällighetsförening lycka till med sin 

ansökan och kan konstatera att om LOVA-medel beviljas, så kommer detta 

vara det hitintills största genomströmningsprojektet för bättre cirkulation i 

Torsås kommun. 

 Uppdra åt sekretariatet att lägga in ansökan på Kustmiljögruppens hemsida 

under linjalrubriken ”Aktuella projekt/planer då det sträcker sig över åren 

2014-2016, efter det att den lämnats in till Länsstyrelsen i Kalmar län. 
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§ 14028 Lördagen den 25 januari – Temadag – Hur man med enkla metoder kan rena 

               vatten från fosfor?  

Sekreteraren redogör för att det inkommit ett mail, som finns i diariet  

2013-12-12 från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet där hon skriver… 

”Vattenrådet för Bruatorpsån-Grisbäcken-Brömsebäcken organiserar 

tillsammans med Ostkustens Vattensamling en förmiddag med föreläsning och 

diskussion hur vi kan minska övergödningen av vattendrag och Östersjön”. 

”Tema på dagen är hur man med enkla metoder kan rena (avlopps) vatten från 

fosfor. Tommy Claesson från Linnéuniversitetet håller föredrag om hur man 

skapar fosforfällor med kalksten för både avlopps- och i ytvatten. Hur fungerar 

det? Vad finns det för resultat?” 

En arbetsgrupp i Ostkustens Vattensamling tittar nu på effektiviteten av ett antal 

s.k. kalkdiken, där kalkkross har lagts ut i diken som ska rena ytvatten från 

fosfor.” 

”Provtagningen har precis börjat. Hur går det till? Vad är resultatet så länge 

och presenterar planer för 2014”. 

”Alla vattenintresserade är välkomna. Deltagandet är gratis”. 

Lördagen den 25 januari 2014. Tid 0930-1200. Plats Linnéuniversitetet, campus 

Norrgård. Smålandsgatan. Anmälan senast den 21:e januari. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

tankar. 

 

Sekreteraren föredrar att John Bräutigam, Pia Prestel, Leif Lindberg och  

Karl-Gustaf Eklund kommer att representera Kustmiljögruppen vid detta 

utbildningstillfälle på Linnéuniversitetet. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Så långt det är möjligt så skall samåkning ske av ledamöterna och att 

bilersättning utgår enligt gällande reglemente. 
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§ 14029 Genomgång av och ev. utsortering av utställningsmontrar. 

 Sekreteraren redogör för bakgrunden till informationsärendet ovan. 

I protokoll från den 22 september 2011, § 06 framgår att Kustmiljögruppen har 

ett behov av att kunna förvara det material som ägs av föreningen. Det utgörs av 

arkivpärmar, varierande former av utställningsmaterial mm.  

 

Sekreteraren (K-G Eklund) har erbjudit sig att kostnadsfritt förvara 

Kustmiljögruppens material i dennes bostad, så länge K-G Eklund är 

sekreterare. 

När materialet överlämnas av ordföranden skall detta kvitteras av sekreteraren, 

vilket även har skett per den 22 september 2011. 

 

K. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten ”Kustmiljögruppen” 

samt Torsås Kustmiljögrupp. 

L. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – 

genomströmningsprojekt. 

M. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – 

Genomförda och Planerade projekt 

N. Utställningsmonter i papp (1275x585mm) med texten Kustmiljögruppen – 

Miljöprojekt i Torsås kommun. 

O. 4 stycken utställningsmontrar i papp (835x585mm) som under- eller överdel 

till utställningsmontrar enligt ovan. 

P. Utställningsskärm i triangelform (1710x700mm). 

 

Sekreteraren presenterar ovan angivna utställningsmontrar under sammanträdet, 

angivna med bokstäverna K-P ovan och ber om direktiv om någon eller några av 

dessa utställningsmontrar skall utrangeras. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Det är av vikt och intresse att detta i långa stycken historiskt över tid 

intressanta material, som visar Kustmiljögruppens resa bevaras för 

eftervärlden, vilket kan ske på olika sätt. 

 Ge sekreteraren i uppdrag att kontakta Ove Lindh, Bergkvara 

Samhällsförening och undersöka möjligheterna till en fotodokumentation av 

utställningsmontrar mm. 

 Sekreteraren skall återrapportera resultat av dessa kontakter med Ove L, vid 

styrelsens sammanträde i augusti 2013. 
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Sekreteraren meddelar under styrelsemötet den 4 september 2013, § 13204 att 

Roland Blomqvist, Pia Prestel och Karl-Gustaf Eklund har träffat Ove Lind 

onsdagen den 14 augusti 2013 i sekreterarens bostad och under en arbetslunch 

diskuterat möjligheterna till en fotodokumentation av utställningsmontrar mm. 

 

Ove L anser att detta är fullt möjligt och genomför redan på plats omgående en 

provfotografering som skall läggas på en CD-skiva och sedan utvärderas av 

presidiet. 

 

Vid denna kallelses upprättande har CD-skivan inte nått sekretariatet/presidiet, 

varför tankar om resultatet i skrivandets stund inte kan utvärderas. 

 

Pia Prestel redogör för det samtal hon haft på telefon med Ove Lindh, där Ove L 

säger ”att bilderna från vår kartongutställning har blivit bra. 99 % av bilderna är 

fullt läsbara. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 När presidiet erhåller CD-skivan skall en slutlig utvärdering ske av bildernas 

kvalité. 

 Det är av vikt och intresse att detta i långa stycken historiskt över tid 

intressanta material, som visar Kustmiljögruppens resa bevaras för 

eftervärlden och läggs in i bildgalleriet. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014 framkommer följande 

tankar. 

 

Sekreteraren meddelar att CD-skivan med fotografier över informations- 

   innehållet på utställningsmontrarna nu nått sekretariatet, varför en 

  kompletterande utvärdering av kvalité och läsbarhet känns nödvändigt innan 

  utställningsmontrarna utrangeras. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet får avgöra om CD-skivan uppfyller de krav på informationsmässig 

vederhäftighet och läsbarhet som kan anses skäligt för att informations- 

materialet skall utrangeras. 
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§ 14030 Ny sponsor, nytt vänföretag till Kustmiljögruppen. 

Under överläggningen med styrelsen framkommer följande tankar. 

  

 Sekreteraren meddelar, att flera kontakter har tagits med potentiella företagare i 

  och utanför kommunen under våren 2013, som delar Kustmilögruppens 

  värderingar och är villiga att stödja föreningen ekonomiskt. 

 Kustmiljögruppen kan nu glädja sig åt att ytterligare en företagare, Sörens 

  Byggtjänster, Bergkvara har anslutit sig till kretsen av sponsorer som vill stödja 

  Kustmiljögruppen ekonomiskt. 

  

 Styrelsen beslutar att 

 Tacka företagaren Sören Bondesson för det ekonomiska bidraget. 

 Uppdra åt sekretariatet att översända ett miljödiplom till Sörens 

Byggtjänster. 

 Uppdra åt sekretariatet att under linjalrubriken Stöd Kustmiljögruppen/ 

Vi stödjer Kustmiljögruppen lägga in Sörens Byggtjänster med 

kontaktuppgifter. 

 

 

§ 14031 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2013-12-04 – 2014-01-22. 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna 

 

2013-12-08 

Inkommer mail (PDF) från Leif Lindberg med rubriken om Om ålfisket idag. 

Ny kunskap kring ålen och vad som lokalt kan göras för att förbättra 

situationen..("Och en del annat"). Du hittar denna rubrik under 

miljöskrivelser och under minnesanteckningarna från "Vårträffen 2013" samt 

konferenser. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Om-%C3%A5lfisket-idag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Om-%C3%A5lfisket-idag-av-Leif-Lindberg-i-december-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Om-%C3%A5lfisket-idag-av-Leif-Lindberg-i-december-20131.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Om-%C3%A5lfisket-idag-av-Leif-Lindberg-i-december-20131.pdf
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2013-12-12 

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

inbjudan till temaförmiddag lördagen den 25 januari 2014 - "Hur man med 

enkla metoder kan rena vatten från fosfor". 

 

2013-12-14 

Centralt utskick av... 

Nyhetsbrev för december månad 2013 (PDF) via... 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner  

# mail till de exekutiva personer inom företag, myndigheter, 

organisationer och politik som står förtecknade på vår externa mailinglista. 

  

2013-12-16 

Inkommer mail (PDF) från Eva Hammarström, Naturskyddsenheten, 

Havsmiljö LOVA Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken "Dags att söka för 

nya LOVA-projekt". 

2013-12-20 

Inkommer via postbefordran Torsås kommuns Kommunblad Nr 2/2013, där 

artikeln Kommunens förskolor fortsätter fokusera på miljö och klimat. (PDF) 

2013-12-20 

Sekretariatet meddelar via mail (PDF) att protokollet (PDF) från styrelsens 

sammanträde den 4 december 2013 nu är justerat samt tillönskar såväl 

gamla som nya ledamöter i styrelsen En God Jul och Ett Gott Nytt År 2014. 

 

2014-01-04 

Inkommer kopia av Leif Lindbergs medborgarförslag ställt till Torsås 

kommun med rubriken Kustfisket - en plattform för tillväxt. (PDF) Se även 

artikel i Östran 2013-12-18 med rubriken "Torsås behöver spindel i nätet" 

genom att klicka på den blå länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/12/Ostran20131218.jpg 

 

2014-01-08 

Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, sekreterare i 

Kalmarsundskommissionen med anledning av sekretariatets förfrågan, om 

Kustmiljögruppens ledamot i samverkansgruppen är personligt eller om det 

är knutet till Kustmiljögruppen som ideell förening. 

2014-01-10 

Inkommer mail (PDF) från Susanna Minnhagen, sekreterare i 

Kalmarsundskommissionen med rubriken "Kraftprocess för renare vatten - 

Leda sig själv - Leda nätverk - Leda vattenprocesser i praktiken". 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/25-januari-Tema-Hur-man-kan-med-enkla-meioder-kan-rena-vatten-fr%C3%A5n-fosfor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-december-2013-utg%C3%A5va-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-december-2013-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nyhetsbrev-december-2013-Politiker-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Nu-%C3%A4r-det-dags-att-s%C3%B6ka-LOVA-bidrag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kommunbladet-Nr-2-2013.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sekretariatet-meddelar-att-styrelseprotokollet-fr%C3%A5n-den-4-december-2013-%C3%A4r-justerat.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Styrelseprotokoll-2013-12-041.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Styrelseprotokoll-2013-12-041.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kustfisket-en-plattform-f%C3%B6r-tillv%C3%A4xt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/12/Ostran20131218.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/12/Ostran20131218.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kustmilj%C3%B6gruppens-ledamot-i-Kalmarsundskommissionen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Ledarutveckling-f%C3%B6r-individ-och-samh%C3%A4llets-utmaningar.pdf
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2014-01-16 

Styrelseledamöterna i Kustmiljögruppen kallas till konstituerande 

styrelsemöte (PDF) med efterföljande ordinarie styrelsemöte (PDF) 

onsdagen den 22 januari 2014, med början klockan 18.00 hos ordföranden 

John Bräutigam. 

2014-01-20 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med uppmaningen 

- Välkomna på stormöte 5 mars 2014. Handlingar som bifogas mailet är... 

# Minnesanteckningar från stormöte 2013-10-01, (PDF) 

# Förslag till stadgar för ideell förening, (PDF) 

2014-01-22 

Inkommer mail (PDF) från Renate Foks, Kalmar kommun med uppgift om 

byte av lokal till lördagens begivenhet på LNU. Klicka på den blå länken för 

att se hus nr 14 med ingång A - Kocken Biologi och 

miljö. http://lnu.se/polopoly_fs/1.37552!Karta_Kalmar_20130830.pdf  

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14032 – 14034 

 

 

§ 14032 Delgivningsärenden - handlingar i diariet återfinns på hemsidan för perioden  

                      2013-12-04 – 20014-01-22. 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna delegationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga delegationsärendena till handlingarna. 

 

2013-12-14 

Inkommer jul- och nyårshälsning via mail (PDF) från Gunnel Göstasson, 

Gunnarstorps Miljöförening. 

 

2013-12-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Stellan Hamrin, sakkunnig i miljöfrågor med 

anledning av sekretariatets Jul- och Nyårshälsning. 

 

2013-12-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening 

med anledning av sekretariatets Jul- och Nyårshälsning. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kallelse-till-konstituerande-styrelsem%C3%B6te-2014-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kallelse-till-konstituerande-styrelsem%C3%B6te-2014-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Kallelse-till-styrelsem%C3%B6te-2014-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/V%C3%A4lkomna-p%C3%A5-storm%C3%B6te-2014-03-051.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Minnesanteckningar-fr%C3%A5n-storm%C3%B6te-2013-10-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/F%C3%B6rslag-till-stadgar-f%C3%B6r-ideell-f%C3%B6rening2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/01/Byte-av-lokal-25-januari-20143.pdf
http://lnu.se/polopoly_fs/1.37552%21Karta_Kalmar_20130830.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Jul-och-Ny%C3%A5rsh%C3%A4lsning-2013.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sv-Kustmilj%C3%B6gruppens-Nyhetsbrev-f%C3%B6r-december-20132.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Sv-Kustmilj%C3%B6gruppens-Nyhetsbrev-f%C3%B6r-december-20131.pdf
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2013-12-16 

Inkommer mail (PDF) från Vision Bergkvara (VB), Frida Portin som 

informerar och önskar God Jul & Gott Nytt År. 

2013-12-29 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagrafer 

vid styrelsens sammanträde 2013-12-04,§ 13256 - Firmatecknare för 

verksamhetsåren 2014-2015 (PDF)samt föreningsstämman 2013-10-26, § 

1331 - Val av ny ordförande för verksamhetsåren 2014-2015 (PDF) - till 

Lars Jönsson, Swedbank i Torsås. 

2013-12-29 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf 

vid styrelsens sammanträde 2013-12-04,§ 13258 - Tecknande av avtal om 

webbtjänster för kalenderåret 2014 (PDF) - till Johan Blomqvist 

WebbochForm.se. 

 

2013-12-29 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) expediering av protokollsparagraf 

vid styrelsens sammanträde 2013-12-04,§ 13259 - Ny ledamot i 

Vattenrådets styrelse för perioden 

2014-2016 (PDF) - till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

 

2013-12-29 

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

hälsningen "Vill också passa på att önska er ett gott nytt år". 

 

 

§ 1403 Nästa styrelsemöte. 

Ordföranden meddelar, att nästa styrelsemöte sker i vecka 09, tisdagen den  

25 februari 2014 hos Pia Prestel i dennas fritidsbostad, Gåsstigen 10 i Ragnabo. 

  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

 

§ 14034 Mötet avslutas. 

Mötet avslutas och ordföranden tackar för visat intresse och engagemang  

samt att kassören Kennert Täck tackar för en välsmakande och god förtäring. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Vision-Bergkvara-informerar-och-%C3%B6nskar-God-Jul-Gott-Nytt-%C3%85r-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-beslutsparagraf-2013-12-04-%C2%A7-13256.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-12-04-%C2%A7-132561.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-12-04-%C2%A7-132561.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-10-26-%C2%A7-1331-Val-av-ordf%C3%B6rande.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-protokoll-2013-12-04-%C2%A7-13258-Tecknande-av-avtal-om-webbtj%C3%A4nster-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-12-04-%C2%A7-13258-Tecknande-av-avtal-om-webbtj%C3%A4nster-f%C3%B6r-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-12-04-%C2%A7-13258-Tecknande-av-avtal-om-webbtj%C3%A4nster-f%C3%B6r-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Expediering-av-styrelsebeslut-2013-12-04-%C2%A7-13259-Ny-ledamot-i-Vattenr%C3%A5det-efter-Rune-Frans%C3%A9n.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-12-04-%C2%A7-13259-Ny-ledamot-i-Vattenr%C3%A5dets-styrelse1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-12-04-%C2%A7-13259-Ny-ledamot-i-Vattenr%C3%A5dets-styrelse1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/2013-12-04-%C2%A7-13259-Ny-ledamot-i-Vattenr%C3%A5dets-styrelse1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/12/Ny%C3%A5rsh%C3%A4lsning-2013.pdf
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Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   John Bräutigam 

Sekreterare    Ordförande  

 


