
 
 

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 

 

 

 

 

§ 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. 

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


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.  

 

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: 

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/ 

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/


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. 

 

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. 

 

 

 


