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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 15 maj 2014   

Plats:  Hos ledamoten Kennert Täck i dennes fritidsbostad i Ragnabo, 

                                   Bergkvara 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

 

§ 14097 Mötets öppnande 

 Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar deltagarna varmt välkomna till 

dagens överläggning. 

 

 Föregående protokoll från…  

 

- Styrelsens ordinarie sammanträde den 16 april 2014, §§ 14078 – 14096 

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

 

 

 

§ 14098 Dagordning  

 

Dagordningen fastställs enligt kallelse. 
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Fastställ dagordning – Beslutsärenden §§ 14099 – 14109 

 

§ 14099 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 14100 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

inrätta en samrådsgrupp” vars mål är att öka aktivitetsgraden och 

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna. 

§ 14101 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte”, som skall avhållas före maj 

månads utgång enligt paragraf 14 i stadgarna. 

§ 14102 Vision Bergkvara – bildar ideell förening. 

§ 14103 Namnskyltar till styrelsens samtliga ledamöter. 

§ 14104 Inventering och kartläggning av diken utmed kuststräckan i Torsås kommun och 

som rinner ut i Kalmarsund. 

§ 14105 Vasslåtter 2014. 

§ 14106 Kustmiljögruppens Påsklotteri 2014. 

§ 14107 Avtackning av ledamöter som lämnade styrelsen i samband med årsskiftet 

2013/2014. 

§ 14108 Uppvaktning av den adjungerade styrelseledamoten i Kustmiljögruppen Rune 

Fransén. 

§ 14109 Hur hanterar vi medlemskap, där miljöintresserade personer inte formellt vill 

  bilda kustmiljöförening? 

 

 

Fastställd dagordning – Informationsärenden §§ 14110  

 

§ 14110 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-04-17 – 2014-05-15.  

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/  

 

Fastställd dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14110 – 14112 

§ 14111 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på 

  hemsidan för perioden 2014-04-17 – 2014-05-15 

                      Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna. 

                  http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/  

 

 

§ 14112 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 14113 Mötets avslutande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
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Beslutsärenden §§ 14099 – 14109 

 

§ 14099 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

 

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

  

Se även inkommen handling i diariet 2014-04-21. 

 

Vid överläggning den16 april 2014, § 14080 med styrelsen framkom följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 16 april 

2014 uppgår till 19 587. Inkommen, men ännu ej förfallen räkning från 

WebbochForm.se avseende kvartal 1-2014 kommer att reducera saldot med i 

storleksordningen 6 200 kronor. 

Kassören ber vidare om instruktioner för hur föreningens fasträntekonto med en 

löptid på tre månader i Swedbank skall hanteras, när det löper ut i början av maj 

månad 2014. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Föreningens fasträntekonto i Swedbank skall förlängas med ytterligare 3 

månader, när det förfaller per den 6 maj 2014 med ett belopp av 140 000 

kronor. 

 Presidiet förstärkt med kassören får i uppdrag att bevaka och ta ställning till 

med hur stort belopp som fasträntekontot skall förlängas, när det förfaller i 

början av augusti månad 2014. Detta mot bakgrund av, att andra halvårets 

första sammanträde sker först torsdagen den 28 augusti 2014. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 15 maj 

2014 uppgår till 14 672 kronor. I beloppet ingår gjorda inbetalningar på 800 

kronor, som avser uppvaktning samt utbetald intäktsränta med 472 kronor på 

fasträntekontot med förfallodag 2014-05-06. 
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Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet förstärkt med kassören får i uppdrag att bevaka och ta ställning till 

med hur stort belopp som fasträntekontot skall förlängas, när det förfaller 

den 7 augusti 2014. Detta mot bakgrund av, att andra halvårets första 

sammanträde sker först torsdagen den 28 augusti 2014. 

 

 Det åligger sekreteraren att sköta kontakterna mellan presidiet och kassören 

så att fasträntekontot förlängs i rätt tid och till ett belopp som garanterar 

föreningens likviditet på företagskontot. 

 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

 

§ 14100 Kommunicera föreningsstämmans beslut från 2013-10-26, § 1338, ”om att 

inrätta en samrådsgrupp" vars mål är att öka aktivitetsgraden och  

sammanhållningen mellan medlemsföreningarna! 

  

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om 

från sammanträdena i detta ärende 2013-12-04, § 13261 resp. 2014-01-22,  

§ 14012 resp. 2014-02-25, § 14039 resp. 2014-04-16, § 14082. 

 

Liksom även inkomna handlingar i diariet 2014-04-25 resp. 2014-05-07. 

 

Målbilden för ett framgångsrikt resultat i detta angelägna, men ändock ganska 

komplicerade beslutsärende taget av Föreningsstämman i oktober 2013, § 1338, 

är att styrelsens ledamöter får och uppnår en seriös, saklig och konstruktiv dialog 

mellan medlemsföreningarnas kontaktpersoner.  

 

Styrelsen har därför valt att under vårvintern och våren 2014 samla vid fyra 

tillfällen medlemsföreningarnas kontraktpersoner till informella 

”mingelkvällar”, som genomförts… 

 

2014-02-13 hos Karl-Gustaf Eklund,  

2014-04-01 hos Pia Prestel,  

2014-04-09 hos John Bräutigam, 

2014-05-07 hos Kennert Täck. 
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Vid överläggning den16 april 2014 med styrelsen framkom följande. 

 

Medlemsföreningar som det återstår att ta kontakt och genomföra en 

”mingelkväll med är, enligt Kennert Täcks tidigare erbjudande är … 

 

 Torsås Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Djursviks Stugförening och 

Kärrabo Kustvårdsförening samt Järnsida Stugägareförening. 

  

Styrelsen beslutar vid detta sammanträde bland annat att 

 

 I enlighet med Kennert Täcks erbjudande om, att vara värd för en avslutande 

runda ”mingelkvällar” så skall en sådan genomföras onsdagen den 7 maj 

2014 hos Kennert Täck med deltagande av representanter från Torsås 

Naturskyddsförening, Yrkesfiskarna, Djursviks Stugförening , Kärrabo 

Kustvårdsförening och Järnsida Stugägareförening samt ev. ny 

medlemsförening i Påbonäs. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att styrelsen vid fyra tillfällen inbjudit till 

”mingelkvällar” med medlemsföreningarnas kontaktpersoner. Trots detta 

återstår fortfarande fem föreningar enligt nedan, som styrelsen trots upprepade 

och tappra försök fortfarande inte etablerat kontakt med, nämligen… 

 Djursviks Stugförening 

 Djursviks hamnförening 

 Torsås Naturskyddsförening 

 Yrkesfiskarna 

 Järnsida Stugägareförening 

Ordföranden redogör för sin syn och bestämda uppfattning, att även om styrel- 

sen valt en annan väg än vad föreningsstämmans detaljerade instruktioner och 

beslut innebar, så har de genomförda ”mingelkvällarna” onekligen lett fram till 

att styrelsen och de kontaktpersoner som deltagit från medlemsföreningarna fört 

varandra närmare i ett öppet, konstruktivt och givande klimat. Styrelsen har en- 

ligt ordföranden faktiskt gjort avsevärt mer än vad föreningsstämman beslutade 

om, genom att öppna upp ledamöternas hem och generöst bjudit medlemsför- 

eningarnas kontaktpersoner på hemlagad mat med det goda samtalet som bas”. 

 

Beklagligt och tråkigt nog kan styrelsens ledamöter konstatera, att det trots 
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dessa målmedvetna insatser inte räckte ända fram till att engagera fem av de 

sjutton medlemsföreningarna. 

Ordföranden funderar även över hur föreningsförhållandena ser ut och vad som 

gäller för Djursviks hamnförening, då det kommit ordföranden till del, att 

föreningen tydligen inte längre har några medlemmar, ej heller haft några 

årsmöten under ett antal år. Skulle denna information visa sig vara korrekt 

åligger det styrelsen enligt föreningens stadgar § 20, att vidta de åtgärder som 

där framkommer, stadgas. 

Roland Blomqvist gör även en exposé av de tidigare tankegångar som funnits 

under verksamhetsåret 2011med bland annat inrättandet av AG-grupper 

(ArbetsGrupper). Sammanfattningsvis kan styrelsen mycket enkelt bara 

konstatera, att organisatoriska tankar, ruter och boxar kan aldrig lösa problem, 

om det i grunden inte finns några inre och djupare drivkrafter för föreningens 

verksamhet, ändamål och uppgifter. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Uppdra åt ordföranden att undersöka hur de egentliga föreningsrättsliga 

förhållandena är och ser ut för medlemsföreningen Djursviks hamnförening 

och återkomma till styrelsen, när sådan adekvat information föreligger för 

ställningstagande och ev. åtgärder. 

 Själv förbehålla sig rätten att systematiskt och målmedvetet arbeta med 

informationen till och de fördjupade kontakterna med medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, utan detaljinstruktioner från årsmöte/föreningsstämma. 

 Uppdraget som erhölls av föreningsstämman 2013-10-26, § 1338 måste mot 

bakgrund av vad som ovan anförts vara avslutat. 

 

 

§ 14101 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte” som skall avhållas före maj 

månads utgång enligt paragraf 14 i stadgarna.                  

 

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om 

från sammanträdena i detta ärende 2014-01-22, § 14018 resp. 2014-02-25,  

§ 14044 resp. 2014-03-25, § 14067 resp.2014-04-16, § 14083. 

 

Liksom även inkomna handlingar i diariet 2014-03-17 resp. 2 ärenden inkomna 

2014-03-26 resp. 2014-03-29 resp. 2014-03-30 resp.  

4 ärenden inkomna 2014-04-01 resp. 2014-04-02 resp. 2014-04-04 resp.  

5 ärenden inkomna 2014-04-07  (fortsättning på nästa sida) 
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(fortsättning från föregående sida) resp. 2 ärenden inkomna 2014-04-08 resp.  

2014-04-23 resp.2014-04-24 resp. 2 ärenden inkomna 2014-05-02 resp.  

2014-05-04 resp. 2014-05-06 resp. 2014-05-09 resp. 4 ärenden inkomna  

2014-05-11. 

 

Sekreteraren hänvisar även till bifogade handlingar under överläggningen, som 

är uppdaterade efter styrelsens sammanträden den 16 april 2014. 

 

 Temat för Vårträffen uttryckt i en matrisbild med rubriken Vattenvårdsplan 

2014-2018 – ett gott liv i en livskraftig kommun. 

 Förslag till detaljerat program med hålltider, föreläsare mm. 

 Checklista med uppgifter som hitintills är OK.   

 

Alla uppdateringar, förändringar, justeringar och kompletteringar sker via 

hemsidan på länken http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-

landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-

miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/  

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att överenskommelse träffats 2014-05-15 med köpman 

Lars-Åke Pettersson, som genom sitt företag ICA Nära Möre – Söderåkra 

sponsrar livsmedlen under konferensen. 

 

Sekreteraren meddelar att antalet anmälda deltagare per den 15 maj 2014 uppgår 

glädjande till 58 stycken och att varje deltagare efter anmälan via sekretariatet 

erhållit en bekräftelse på sin anmälan. Ytterligare några deltagare har visat 

intresse att delta, men har inte kunnat meddela om de verkligen har möjlighet att 

delta. Kennert Täck skall kontakta (Rune Alexandersson, Per Aspernäs, Bengt 

Bertilsson, Håkan Robertsson och Gunnar Larsson) i Kärrabo Kustvårdsförening 

och sekreteraren skall kontakta (Thommy Eventorn) Norra Kärr Stugförening 

och (Ernie Lennartsson) Torsås naturskyddsförening. 

 

Varje deltagare kommer att vid registrering få en namnbricka med för- och 

efternamn, programblad med tider för respektive föreläsare. Kustmiljögruppens 

nya info-broschyr, utgåva 3, Våren 2014 och klisterdekal finns liggande på 

registreringsbordet med texten ”Livet för ett friskare vatten blir vad just Du gör 

idag, i morgon och i framtiden”, för den som så önskar. 

 

Checklistan skall kompletteras, då det gäller iordningsställande av lokal, då 

Kennert Täck kommer att hjälpa till med detta arbete. Tid skall meddelas av 

sekreteraren. 

http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
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Ledamöterna är överens om, att tiderna för minikonferensen måste hållas och 

respekteras, då det i kallelse och inbjudan mycket tydligt framgått, att det är en 

halvdagskonferens. För att underlätta detta faktum, att tiden är viktig med små 

tidsmarginaler till förfogande, så skall sekreteraren särskilt beakta och försöka 

ladda upp de Powerpoint presentationer som finns på föreläsarnas ”stickor” 

direkt på dennes dator. Kontakt skall tas med Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se för att komma fram till en slutsats om hur detta praktiskt skall 

arrangeras. Vidare skall nedräkning ske via ringsignal, när det återstår 10 

respektive 5 minuter kvar till ”kick off” 09.30. Ordföranden kommer att via 

visualiserad tidtagning ge respektive föreläsare tydlig information om hur 

mycket återståendetid som står till förfogande innan nästa föreläsare tar vid. 

Några frågor efter att varje föreläsare avslutat sitt föredrag kommer inte att 

tillåtas. 

 

Sekreteraren delar ut till samtliga ledamöter… 

 

- Förteckning över anmälda deltagare per den 15 maj 2014. 

- Förteckning över våra medlemsföreningars representation på 

minikonferensen. 

- Förteckning över – politiker, vänföretagare/sponsorer och alla övriga 

exekutiva personer som står på sekretariatets externa mailinglista – och som 

regelbundet får den information om Kustmiljögruppens verksamhet som 

skickas ut och distribueras från och av sekretariatet. 

 

Styrelsens ledamöter bekräftar, att de har fullt klart för sig vad som krävs av 

respektive, för att konferensen skall kunna genomföras med ett gott resultat. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Information om nya anmälda deltagare efter den 15 maj 2014, skall via mail 

tillställas ordföranden. 

 

 Det åligger varje ledamot i styrelsen att känna till sin, sina uppgifter inför, 

under och efter minikonferensen enligt den samlade information som finns 

på hemsidan på länken  http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-

med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-

pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-

2014/  

 

 Kennert Täck deltar fram till klockan 10.00, lördagen den 24 maj 2014. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
http://www.kustmiljogruppen.org/minikonferens-med-landshovding-stefan-carlsson-pa-temat-vattenvardsplan-2014-vi-satsar-pa-miljon-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun-lordagen-den-24-maj-2014/
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Styrelsen beslutar vidare att 

 

 Sekreteraren skall undersöka möjligheterna till att få hjälp från deltagare 

under konferensen, som är nära knutna till Kustmiljögruppens arbete. 

 

 

 

§ 14102 Vision Bergkvara. 

 

Sekreteraren redogör för de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om 

från sammanträdena i detta ärende 2013-09-09, § 13220 resp. 2014-03-25,  

§ 14071 resp. 2014-04-16, § 14084. 

 

Liksom även inkomna handlingar i diariet 2014-02-26 resp. 2014-03-13 resp. 

2014-03-15 resp. 2014-03-15 resp. 2014-03-28 resp. 2014-04-03 resp.  

2014-04-09 resp. 2014-05-02 resp. 2014-05-05. 

 

I protokollet från den 16 april 2014, § 14084 har styrelsen fattat följande beslut 

om att… 

 

 Avvakta reaktionerna på det brev daterat den 6 april 2014 som 

Kustmiljögruppens ordförande John Bräutigam tillsänt styrelsen för Vision 

Bergkvara. 

 Bordlägga detta ärende i avvaktan på ev. reaktioner från VB:s styrelse. 

 

I diariet 2014-05-02 återfinns följande handling som berör Vision Bergkvara. 

 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

som bland annat meddelar att brev daterat 2014-04-18 inkommit från Britt-

Marie Östman, Vision Bergkvara. 

 

Ovan nämnt brev från Britt-Marie Östman, Vision Bergkvara finns i diariet 

2014-05-05 och bifogas detta protokoll. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren föredrar för ledamöterna det brev som Kustmiljögruppens 

ordföranden John Bräutigam erhållit från Vision Bergkvara och undertecknats 

av dess ordförande Britt-Marie Östman daterat den 18 april 2018.  

Av brevet framgår att ”vi kan på intet sätt se att våra intressen skulle kollidera 

utan tvärt om, mycket av respektive verksamhet gynnar varandra”. Brevet 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Inkomna-handlingar-Vision-Bergkvara.pdf
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avslutas med frågan ”Kan vi avvakta till efter sommaren och då ha ett personligt 

möte om förhållandet oss emellan? 

 

För att bringa klarhet i och ev. undvika det faktum, att Kustmiljögruppen 

förbisett något i hanteringen och handläggningen av detta ärende redogör 

sekreteraren för VB:s stadgar och hur pass väl dessa överensstämmer i en 

jämförelse med vad som framgår av Kustmiljögruppens stadgar vad avser 

ändamål och uppgifter.  

 

Av denna jämförelse drar ledamöterna i styrelsen följande logiska slutsatser… 

 

- Kustmiljögruppen kan inte med sina egna stadgar som grund (aktivt 

medverka och delta i) skapa attraktivare aktivitetsområden, exempelvis 

Dalskärsområdet, för kommuninnevånarna med nya målgrupper, t.ex. aktiv 

ungdom, funktionshindrade och äldre, än hur behjärtansvärda dessa uppgifter 

kan tänkas vara, 

 

- Kustmiljögruppen kan inte med sina egna stadgar som grund (stödja idéer 

och aktiviteter som uppfyller våra ledord) stödja aktiviteter, som bidrar till 

ökad inflyttning och att fler arbetstillfällen skapas, än hur behjärtansvärda 

dessa uppgifter kan tänkas vara, 

 

- Kustmiljögruppen kan inte med sina egna stadgar som grund (stödja idéer 

och aktiviteter som uppfyller våra ledord) stödja aktiviteter, som bidrar till 

ökad service för samhällets innevånare och besökande, än hur behjärtans- 

värda dessa uppgifter kan tänkas vara, 

 

- Kustmiljögruppen kan inte med sina egna stadgar som grund bidra till att 

stärka turistnäringen, än hur behjärtansvärda dessa uppgifter kan tänkas vara. 

 

- Det enda ändamål enligt VB:s stadgar, som Kustmiljögruppen har 

stadgeenlig kompetens för och som framgår av § 2, fjärde punktmarkeringen 

är att ”bidra till och förbättra den känsliga kustmiljön i södra Kalmarsund”. 

Det är i detta uteslutande ändamål som Kustmiljögruppen som 

paraplyorganisation för sina medlemsföreningar har sin kompetens, sitt 

intresse och sina värderingar.  

 

För att tydliggöra skillnaderna i ändamål och uppgifter mellan våra 

paraplyorganisationer, så inbjöds Kustmiljögruppen för något år sedan till en 

gemensam städdag på, i och runt Dalsärskärsområdet, vilket vi även vid detta 
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tillfälle fick stadgeenligt naturligtvis säga nej till, än hur behjärtansvärt denna 

uppgift var för VB. 

 

Ett medlemskap grundat på uppenbara stadgeenliga fel skulle mycket snart 

generera svårigheter för våra paraplyorganisationer, varvid § 6 i VB:s stadgar 

skulle med automatik utlösas, vilket skulle generera en goodwillförlust för 

Kustmiljögruppen, som vi inte anser oss ha råd med. 

 

Vi inom styrelsen för Kustmiljögruppen anser bestämt, att det är fullständigt 

klart av vad som ovan sagts, att det råder uppenbara skillnader i våra 

verksamheter och ändamålsparagrafer och föreningsuppgifter, som inte är 

kompatibla baserat på vad som framgår av respektive förenings stadgar. 

 

Styrelsen beslutar med acklamation att 

 

 Tacka nej till medlemskap i Vision Bergkvara. 

 

 Det inte finns anledning till ”att ha ett personligt möte om förhållandet oss 

emellan. 

 

 Sekretariatet skall delge VB detta beslut via mail. 

 

 

 

 

§ 14103 Namnskyltar till styrelsens samtliga ledamöter. 

 

 Sekreteraren redogör för det beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om i 

detta ärende från sammanträdet 2014-04-16, § 14092, vilket innebär att… 

 

 Pia Prestel får i uppdrag att till styrelsemötet den 15 maj 2014 komma med 

ett genomarbetat kostnadsförslag för inköp av namnbrickor. 

 

Liksom även inkomna handlingar i diariet 2014-04-22 resp. 2014-05-02 resp.  

2014-05-05 resp. 2014-05-06 resp. 2014-05-08 resp. 2014-05-12 resp.  

2014-05-14. 

 

2014-05-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Daniel Lundqvist, Profilar AB på 

offerförfrågan ställd av Pia Prestel ledamot av Kustmiljögruppens styrelse 

som avser inköp av namnbrickor som i korthet innebär för de tre 

alternativen… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/04/Svar-pa-offertforfragan-namnbricka.pdf
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# 15 stycken namnbrickor Window silver, med logga i fyrfärgstryck och 

texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt  

5 575 kronor, 

 

# 15 stycken namnbrickor Window silver, utan logga och texten Torsås 

Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 2 856 kronor. 

 

# 15 stycken namnbrickor Window silver, utan logga och utan texten 

Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, totalt inklusive moms och frakt 1 950 

kronor. 

 

Utöver dessa tre externa förslag finns ett fjärde internt förslag som presenteras 

av Pia Prestel enligt förevisad modell - Impega®  pin name badge, som 

möjliggör både plats för logga i flerfärg och texten Torsås Kustmiljögrupp i 

svart tryck, totalt inklusive moms 150 kronor för 50 namnbrickor. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Pia framför förutom fördelarna med pris och flexibilitet att den framtagna 

namnbrickan från Profilar AB är för tung, varför det kommer att bli svårt att 

bära densamma på en skjorta/blus. Namnbrickan förutsättar och upplevs därför 

bäst att bäras på kavaj. 

 

Kennert Täck återkopplar till och redogör även för de kontakter som han har 

  haft med ett företag i Orrefors, som producerar företagsbrodyr på T-tröjor och 

  Collegetröjor. En ungefärlig kostnad för framtagning av och tillverkning av 144 

  stycken brodyrloggor (vilket en beställning förutsätter) ger en sammanlagd 

  kostnad av 12 060 kronor inklusive moms (144 stycken x 67 kronor/styck x 

  1.25). Till detta kommer T-tröjor eller motsvarande plagg av hög kvalité, vilket 

  krävs för att den broderade loggan skall kunna sys snyggt på valt plagg. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Via Torsås kommun inköpa 50 stycken namnbrickor enligt av Pia Prestel 

förevisad modell - Impega®  pin name badge, som möjliggör både plats för 

logga i flerfärg och texten Torsås Kustmiljögrupp i svart tryck, till en total 

kostnad inklusive moms på 150 kronor. 

 

 Uppdra åt Pia Prestel att via mail meddela Daniel Lundqvist, Profilar AB 

styrelsens beslut. 
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§ 14104 Inventering och kartläggning av diken utmed kuststräckan i Torsås kommun och  

                    som rinner ut i Kalmarsund 

 

 Sekreteraren redogör för det beslut som styrelsen sedan tidigare tagit beslut om i 

                 detta ärende från sammanträdena 2013-03-21, § 13090 resp. 2013-04-23,  

              § 13129 resp. 2013-09-04, § 13194 resp. 2014-01-22, § 14014 resp. 2014-02-25,  

                  § 14041. 

 

 Liksom även till Verksamhetsplan för 2014, punkten B:03 med början på sidan 

                   9. 

 

 I protokollet från den 25 februari 2014, § 14041 har styrelsen fattat följande 

  beslut… 

  

 Att sekretariatet vid två tillfällen under våren/försommaren 2014 skall ta 

initiativ till att inbjuda i skarpt läge till en dikesinventering i två 

medlemsföreningar för att uppmuntra de olika kontaktpersonerna, som 

behöver stöd i sitt arbete.  

 Vid dessa två tillfällen är alla kontaktpersoner välkomna, för att sedan på 

hemmaplan göra sin egen hemläxa för att bidra med kunskap till hur det 

verkligen ser ut ur miljösynpunkt beträffande läckaget av närsalter ut till 

Kalmarsund. 

 Sekretariatet skall kontakta Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet för att 

åtminstone vid ett tillfälle få henne att medverka. 

 Hur kartläggningen skall gå till framgår och presenteras i utkastet till 

”Verksamhetsplan 2014” med början på sidan 09. 

 Målsättningen är att åtminstone 10 medlemsföreningar skall ha genomfört en 

dikesinventering inom sina geografiska områden under 2014. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren redogör för aktuellt ärende och ber styrelsen föreslå årsmötet att 

under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra detta ärende på dagordningen. 

 

Av sekreterarens redogörelse framgår att två tänkta inventeringsdemonstrationer 

i skarpt läge skall genomföras efter avklarad Vårträff med medlemsföreningarna. 

Förslag på platser är Gunnarstorps Miljöförening och Kärrabo Miljöförening 
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Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med vad som tidigare beslutats 2014-02-25, § 14041 samt vad som 

framgår av Verksamhetsplan för 2014, punkten B:03 med början på sidan 9. 

 

 Att föreslå årsmötet att under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra 

detta ärende på dagordningen. 

 

 I enlighet med sekreterarens förslag att två tänkta inventerings- 

demonstrationer i skarpt läge skall genomföras efter avklarad Vårträff med 

medlemsföreningarna. Förslag på platser är Gunnarstorps Miljöförening och 

Kärrabo Miljöförening 

 

 

 

§ 14105 Vasslåtter 2014 

 

 Sekreteraren redogör för vad som framgår i Verksamhetsplanen för 2014, där 

              det bland annat står att läsa under punkten B:02 med början på sidan 8. 

 

Kustmiljögruppens styrelse har utvärderat ”vasslåttern” för 2013 vid sitt 

                sammanträde den 4 september 2013, § 13193 varvid det framkommer följande 

  information, som är av värde inför 2014 års planering av ”vasslåtter”.  

                                                                                                           

 Ordföranden meddelar att Kärrabo miljöförening har på egen hand hos 

Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för de miljöåtgärder 

som nu har genomförts i samband med vasslåttern.                                                                                                               

 Sekreteraren meddelar att medlemsföreningarna under vasslåtterperioden 

2013 har kunnat hålla sig kontinuerligt uppdaterade via hemsidan var Assar J 

befinner sig enligt turordningslistan. Skulle det uppstå några problem av 

vilket slag det vara må, så meddelar Assar J detta till sekretariatet som under 

”senaste nytt” uppdaterar turordningslistan. 

 Ordföranden meddelar att till kommande års planering av turordningslistan 

för vasslåtter så skall särskild hänsyn tas till om fågelhäckningen är försenad 

till följd av exempelvis väderförhållanden.  

 

Se två artiklar i Östran 2013-07-27 respektive 2014-05-07 genom att klicka på 

de två blå länkarna nedan http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg respektive 

 

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

content/uploads/2014/05/Ostran20140507.jpg  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/Ostran20140507.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/05/Ostran20140507.jpg
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren redogör för aktuellt ärende och ber styrelsen föreslå årsmötet att 

under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra detta ärende på dagordningen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med vad som tidigare beslutats vid utvärderingen av ”Vasslåtter 

2013” 2013-09-04, § 13193 samt vad som framgår av Verksamhetsplan för 

2014, punkten B:02 med början på sidan 8. 

 

 Att föreslå årsmötet att under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra 

detta ärende på dagordningen. 

 

 Sekreteraren i samråd med Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen skall presentera ett utkast/förslag till schema för 

vassklippning 2014 vid årsmötet direkt efter ”Vårträffen 2014” med 

medlemsföreningarna, lördagen den 24 maj 2014. 

 

 

 

§ 14106 Kustmiljögruppens Påsklotteri 2014 

 

Sekreteraren redogör för, att styrelsen vid sitt sammanträde den 16 april 2014,  

§ 14090 har beslutat om, att genomföra ett Påsklotteri omfattande 2 lottlistor 

med 100 lotter vardera á 5 kronor/styck med i huvudsak skänkta/sponsrade 

priser. En sådan aktivitet skulle tillföra kassan 1 000 kronor. Påsklotteriet börjar 

på skärtorsdagen den 17 maj 2014 med sista försäljningsdag måndagen den 5 

maj 2014 med dragning under vecka 19.  

 

Presidiet genomför dragning torsdagen den 8 maj 2014, varvid följande vinnare 

erhåller… 

 

1:a pris – hink med specerier – på lott nr 1371, Anitha Casadei, Karlskrona 

2:a pris – blomstercheck på 100 kronor – på lott nr 1531, Lull Pettersson, Nybro 

3:e pris – 1 kg bryggmalet kaffe – på lott nr 1319, Roland Blomqvist, Bergkvara 

4:e pris – Kustmiljönål/pins – på lott nr 1533, Lena Gustafsson, Torsås 

 

Sekreteraren hänvisar även till 2 inkomna handlingar i diariet 2014-05-08. 
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden gratulerar Pia Prestel et al till ett väl genomfört Påsklotteri som 

tillför Kustmiljögruppens kassa behövliga likvida medel för att genomföra de 

uppgifter som återfinns i ändamålsparagen 02 och föreningens uppgifter 03. 

 

Sekreteraren meddelar, att samtliga vinnare fått sina priser. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

§ 14107 Avtackning av ledamöter som lämnade styrelsen i samband med årsskiftet 

           2013/2014 

 

 Vid styrelsens överläggning den 4 september 2013, § 13200 framkommer att 

  ordföranden Rune Fransén (2010-2013) har för avsikt att lämna styrelsen för 

  Kustmiljögruppen vid årsskiftet 2013/2014 detsamma gäller för de två ersättarna 

  Solbrith Hellman (2011-2013) och Göran Wahlström (2012-2013). 

 Vidare framkommer att Rune Fransén, Solbrith Hellman och Göran Wahlström 

               undanber sig minnesgåvor för den tid som de tjänstgjort. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ärendet diskuteras inom styrelsen, varvid sekreteraren lämnar förslaget att 

ordföranden inbjuder de f.d. ledamöterna till en avteckningslunch på Dalskärs 

Sjökrog, som samtidigt skall betraktas som en arbetslunch, där goda möjligheter 

erbjuds för ordföranden John Bräutigam att få ta del av Kustmiljögruppens resa 

från dåtid till nutid. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden John Bräutigam skall arrangera och inbjuda till arbetslunch på 

dalskärs Sjökrog för de ledamöter som lämnade Kustmiljögruppens styrelse i 

samband med årsskiftet 2013/2014. 

 

 Kostnaderna skall konteras på konto uppvaktningar. 
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§ 14108 Uppvaktning av den adjungerade styrelseledamoten i Kustmiljögruppen Rune 

Fransén 

 

 Sekreteraren meddelar, att den adjungerade ledamoten och f.d. ordföranden 

  Rune Fransén fyller 70 år söndagen den 8 juni 2014. 

 

 Styrelsen har tidigare under verksamhetsåret 2013 uppvaktat en ersättande 

  ledamot på 75-årsdagen med en blomma till ett värde av 150 kronor. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ärendet diskuteras inom styrelsen, varvid Pia Prestel föreslår att ett ”postogram” 

skickas till Rune Fransén, där det framgår Runes förtjänstfulla insatser som han 

gjort under den tid som han verkat som ordförande och önskar honom lycka till, 

till ett spännande liv som nybliven 70-åring. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ordföranden skall ge förslag på text på ”postogrammet” som översändes till 

sekreteraren för tryckning och expediering intill söndagen den 8 juni 2014. 

 

 Kostnaderna skall konteras på konto uppvaktningar. 

 

 

 

§ 14109 Hur hanterar vi medlemskap, där miljöintresserade personer inte formellt vill 

                      bilda kustmiljöförening? 

 

 Frågan uppkommer med anledning av, att det finns kust- och miljöintresserade 

                  personer boende i kustområdet Påbonäs inom Torsås kommun, som deltar vid 

  mingelonsdagen den 7 maj 2014 hos Kennert Täck.  

 

De berättar att de inte direkt vill bilda en formell medlemsförening med styrelse, 

  stadgar mm, som Kustmiljögruppens stadgar föreskriver. 

 

 Ur stadgarna i § 05 medlemskap står följande att läsa… 

 

Medlem i Kustmiljögruppen är den ideella Medlems-/Kustmiljöförening i Torsås 

kommun som vill verka för Kustmiljögruppens ändamål och uppgifter samt 

förbinder sig att följa Kustmiljögruppens stadgar. Medlemskap i 

Kustmiljögruppen gäller från den tidpunkt, då styrelsen fattat beslut om att 
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godkänna inkommen ansökan om medlemskap. Ansökan skall vara skriftlig. 

Medlems-/Kustmiljöföreningarna representeras genom sina styrelser. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden redogör för de samtal och tankar som kom upp vid ”mingelkvällen”  

den 7 maj 2014 hus Kennert Täck, där intresserade och entusiastiska 

representanter från Påbonäs deltog med tankar och förbehåll som ärenderubriken 

på detta ärende belyser. Ordföranden meddelar, att han skall ta upp frågan till 

styrelsesamanträdet den 15 maj 2014, varefter han ber att få återkomma med 

förslag och beslut. 

Pia Prestel framför till styrelseledamöterna kommunens absoluta krav på, att det 

endast är de ideella föreningarna inom Kustmiljögruppens paraply, som 

kostnadsfritt äger rätt till vassklippning och slamsugning på kommunens 

bekostnad. 

 

Styrelsen förutsätter i sina fortsatta diskussioner, att det förmodligen är just 

dessa typer av miljöåtgärder som en blivande medlemsförening, som Påbonäs, i 

första hand är intresserade av.  

Alternativ A 

Därför blir någon typ av förening viktig och/eller association till en förening helt 

avgörande för att kunna komma i åtnjutande av dessa förmånliga och 

kostnadsfria miljöåtgärder. 

Alternativ B 

Roland Blomqvist tänker vidare och funderar på och kring frågan, om det inte 

redan finns någon typ av förening/samfällighet inom området Påbonäs i form 

av exempelvis en väg-, vatten-, grönområdes- eller fiskeförening eller 

motsvarande. 

Alternativ C 

På samma sätt går sekreteraren vidare i tankegången och funderar om Påbonäs 

på något sätt kan associeras sig till någon medlemsförening som ligger norr eller 

söder om Påbonäs d.v.s. att det geografiska området för föreningen utökas på 

något sätt. Föreningar norr om Påbonäs är Djursviks Samhällsförening och 

Djursviks Stugförening samt söder om Norragårdens Samfällighetsförening. 

Ordföranden ser två tydliga spår som måste finnas med i det fortsatta ”tänket”. 

 Vad vill vi göra för att uppnå våra tankar, idéer och mål 

 Vad kan vi göra för att uppnå våra tankar, idéer och mål 
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 Hur realiserar vi våra tankar, idéer och mål, där något av de tre 

              alternativen kan vara en framkomlig väg. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Sekreteraren via mail till Ola Sennefjord, Påbonäs skall översända denna 

beslutsparagraf för vidare eftertanke och reflektion med hänvisning till de tre 

förslag som presenterats ovan. 

  

 Sekretariatet efter sommaren skall återkoppla till Ola S hur det vidare arbetet 

har gått och/eller framskridit. 

 

 

 

Förslag till Dagordning - Informationsärenden § 14110 

 

 

§ 14110 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-04-17 – 2014-05-15.  

Klicka på den blå länken för att ta del av de inkomna handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/  

  

Förslag till Dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14111 - 14113 

 

§ 14111 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-04-17 – 2014-05-15.  

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av de inkomna handlingarna.  

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/  

 

§ 14112 Nästa styrelsemöte  

Ordföranden meddelar, att nästa styrelsemöte äger rum i vecka 35, torsdagen 

den 28 augusti 2014, klockan 18.00 hos ordföranden John Bräutigam i dennes 

bostad i Båtastan enligt beslut i styrelsen 2014-04-16, § 14087.  

Sekreteraren påminner om att kallelse skall utgå senast sju dagar före 

styrelsemöte för att presidiet skall kunna bereda inkomna ärenden. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
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§ 14113 Mötet avslutas  

Mötet avslutas genom att ordföranden tackar för visat intresse och engagemang 

samt vänder sig till Kennert Täck och framför ledamöternas TACK för en 

välsmakande måltid samt sänder de allra bästa sommar- och vattenhälsningar 

med appellen ”att i Torsås kommun är sommaren med friskt härligt vatten i 

Kalmarsund mer än en årstid. Det är ett själstillstånd”!  (Hämtat från 

Kustmiljögruppens hemsida på länken http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/ ) 

 

 

 Vid pennan dag som ovan   Justeras: 

 

    

Karl-Gustaf Eklund   John Bräutigam 

Sekreterare    Ordförande  

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/

