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Kallelse till styrelsemöte 

 

Tid: Tisdagen den 25 mars 2014, klockan 18.00.   

Plats: Hos Roland Blomqvist i dennes bostad i Södra Kärr.  

          (Vägbeskrivning, första röda villan till höger efter fotbollsplanen) 

 

§ 14059 Mötets öppnande 

- Föregående protokoll från…  

- styrelsens ordinarie sammanträde den 25 februari 2014, §§ 14035 – 14052 samt 

- presidiets sammanträde den 13 mars 2014, §§ 14053 - 14058 

  godkänns/justeras. 

 

 

§ 14060 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendena… 

  

  

  

 

 

 

Dagordning - Beslutsärenden §§ 14061– 14072 

 

§ 14061 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14009 samt 2014-02-25, § 14037. 
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§ 14062 Bokslut 2013. 

Se tidigare beslut i detta ärende 2013-12-04, § 13257 och 2014-01-22, § 14010 

 samt 2014-02-25, § 14038 samt inkomna handlingar i diariet 2014-03-14 resp. 

2014-03-15. 

 

§ 14063 Hur efterföljs attestinstruktionen utifrån de erfarenheter som kommit fram under 

arbetet med bokslutet/årsredovisningen för 2013. 

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-03-13, § 14056. 

 

§ 14064 Verksamhetsplan för 2014 enligt beslut på föreningsstämman 2013-10-26,  

§ 1337. 

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14013 samt 2014-02-25, § 14040. 

Se även inkomna handlingar i diariet 2014-02-08 resp. 2014-03-05 

 

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

Se punkten A:03 på sidan 6 i verksamhetsplanen för 2014 samt tidigare beslut i 

detta ärende 2014-02-25, § 14040. 

 

 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. Se tidigare beslut i detta ärende 2014-02-25, § 

14040. 

 

§ 14065 Slamsugning av mindre badplatser – tidsplanering och ansökningshandlingar. 

                      Se punkten B:01 på sidan 8 i verksamhetsplanen för 2014 och tidigare tagna 

  beslut i detta ärende 2014-02-25, § 14042 samt i diariet 2014-02-28 resp. 

                 2014-03-08 resp. 2014-03-09.  

                  Klicka även på den blå länken nedan för att ta del av slamsugning vid 

                     Ekkläppen som finns på hemsidan under Aktuella projekt/planer 

 http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-

varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/  

 

§ 14066 Havs- och Vattenforum i Göteborg 21 maj 2014.  

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14016 och under senaste nytt på 

hemsidans första sida samt tidigare beslut i detta ärende 2014-02-25, § 14043. 

Se inkommen handling i diariet 2014-02-28. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
http://www.kustmiljogruppen.org/slamsugningsprojekt-badviken-ekklappen-varen-2014-ragnabo-miljo-och-samfallighetsforening/
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§ 14067 ”Vårträff med medlemsföreningarna samt årsmöte” som skall avhållas före maj 

månads utgång enligt paragraf 14 i stadgarna.  

                 

Se tidigare beslut i detta ärende 2014-01-22, § 14018 och 2014-02-25, § 14044 

bilagd ”checklista”. 

Se även inkommen handling i diariet 2014-03-17. 

 

§ 14068 Enskilda avlopp i Torsås kommun. 

Se inkomna handlingar i diariet 2014-01-25 resp. 2014-02-03 samt tidigare 

beslut 2014-02-25, § 14045. 

                       

§ 14069 Kommunala reningsverk i Torsås kommun. 

Se inkomna handlingar i diariet 2014-01-27 resp. 2014-02-24 resp. 2014-02-26 

resp. 2014-02-26 resp. 2014-02-27 resp. 2014-02-27 resp. 2014-02-27 resp. 

2014-02-27 resp. 2014-03-03 resp. 2013-03-15 samt tidigare tagna beslut i detta 

ärende 2014-02-25, § 14046. 

 

§ 14070 Remiss av Torsås kommuns Va-plan. 

Se tidigare taget beslut i detta ärende 2014-02-25, § 14047 samt inkomna 

handlingar i diariet 2014-03-02 resp. 2014-03-06 resp. 2014-03-07. 

 

§ 14071 Vision Bergkvara 

Se tidigare taget beslut i detta ärende 2013-09-09, § 13220. 

Se inkomna handlingar i diariet 2014-02-26 resp. 2014-03-13 resp. 2014-03-15 

resp. 2014-03-15 

 

§ 14072 Samråd avseende Vattenvårdsplan för Torsås kust och avrinningsområde  

2014-2018. 

 Se inkomna handlingar i diariet 2014-03-13 resp. 2014-03-16 

 

  

Dagordning - Informationsärenden §§ 14073 

 

§ 14073 Information och kommunikation – Handlingar i diariet som återfinns på 

hemsidan för perioden 2014-02-24 – 2014-03-25. Klicka på den blå länken för 

att ta del av de inkomna handlingarna. 

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

 

  

Dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 14074 – 14076 

§ 14074 Delgivningsärenden - Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

perioden 2014-02-24 – 2014-03-25.  

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/
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Klicka på den blå länken nedan för att ta del av de inkomna handlingarna.  

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

 

 

§ 14075 Nästa styrelsemöte 

 

§ 14076 Mötet avslutas 

 

  

John Bräutigam 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund  

                                                                 Sekreterare 

 

 

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

