
 
 

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 

 

 

 

 

§ 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 

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 
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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. 

  

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. 

 

 

 

 


