
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Onsdagen den 25 februari 2014   

Plats:  Hos ledamoten Pia Prestel i dennas sommarbostad i 

                                   Ragnabo, Bergkvara 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Roland Blomqvist, ledamot 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

 

§ 14040 Verksamhetsplan för 2014 enligt beslut på föreningsstämman 2013-10-26,  

§ 1337. 

 

Under överläggningen med styrelsen den 22 januari 2014, § 14013 framkom 

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 nedan. 

 

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 

        genomförd 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 

          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 om 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. 

 

 

                Vid dagens överläggning den 25 februari 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, att presidiet träffats fredagen den 14 februari 2014 och 

  att ett av ärendena vid detta möte var att dra upp riktlinjerna för reviderings- 

                      arbetet och framtagande av en uppdaterad verksamhetsplan för 2014, där redan 

  genomförda verksamhetspunkter bereds plats för nya och pågående verksam- 

                  hetspunkter revideras, uppdateras och modifieras efter nya förutsättningar. 

 

 Sekreteraren presenterar presidiets förslag till verksamhetsplan för 2014 med 

  fyra helt nya verksamhetspunkter A:01 – A:04, som anges och presenteras 

  nedan på sidorna 04 – 07 och omfattar… 

 

A:01 – Framtagning av ny, reviderad och uppdaterad informationsbroschyr, 

utgåva nr 3, ”Våren 2014”.  

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14025 samt punkten A:01 på 

sidan 4 i verksamhetsplanen för 2014. 

 



Ordföranden meddelar, att han per den 19 februari 2014 översänt utarbetet 

förslag till informationsbroschyr, som finns i diariet med samma datum till 

ledamöterna, och har för avsikt att till den 28 februari 2014, även ta fram ett 

förslag till inbladning, som kommer att finnas i diariet med samma datum. 

Inbladningen kommer att bestå utav ett dubbelsidigt A-5 format, där det på ena 

sidan finns bilder i färg på styrelsens ledamöter och på den andra sidan en 

förteckning på de sponsorer ”vänföretag som stödjer Kustmiljögruppen 

ekonomiskt för perioden 2013-2015. 

 

 A:02 – Övergripande miljökampanj för individuell reflektion under 

verksamhetsåret. Se punkten A:02 på sidan 4 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Denna verksamhetspunkt kommer att breddas, förtydligas och göras mera 

allmängiltig än nuvarande skrivning i Verksamhetsplan 2014 på sidan 5. 

Det är ordföranden som är författare till den övergripande miljökampanjen 

under 2014 och det åligger sekreteraren att uppdatera Verksamhetsplanen, när 

material finns. 

 

A:03 – ”Minikonferens” i en angelägen vattenmiljöfråga. 

Se punkten A:03 på sidan 5 i verksamhetsplanen för 2014. 

 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist inte är närvarande kommer denna 

verksamhetspunkt A:03, att komma upp till behandling vid styrelsen 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 A:04 – Kustmiljögruppen samverkar med bildningsförvaltningen och 

miljökontoret i kust- och vattenmiljöfrågor för eleverna i förskolan, årskurs 6 

samt årskurs 7 och 9. 

Se tidigare beslut i detta ärende 2013-10-30, § 13244 resp. 2014-01-22, § 14015 

och inkommen handling i diariet 2013-12-20 samt punkten A:04 på sidan 6 i 

verksamhetsplanen för 2014. 

 

Med hänvisning till att Roland Blomqvist inte är närvarande kommer denna 

verksamhetspunkt A:04, att komma upp till behandling vid styrelsen 

sammanträde den 25 mars 2014. 

 

 

 I ”Verksamhetsplanen för 2014” är de fyra nya verksamhetspunkterna kort 

beskrivna och kommer att återfinnas som bilagor till verksamhetsplan 2014, där 

den ansvarige styrelseledamoten får möjlighet att i ord, tankar och bilder 

beskriva hur och på vilket sätt verksamhetspunkten skall genomföras. 

 

  

 



 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 När styrelsens ledamöter har färdigt material att presentera i 

”Verksamhetsplan 2014”, så åligger det sekreteraren enligt detta beslut, att 

skyndsamt uppdatera såväl hemsidan som linjalrubriken ”Om oss”, såväl 

som Länklistan och den skrivna verksamhetsplanen. 

 

  

 

 


