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§ 14091 Verksamhetsplan 2014 – slutligt beslut om. 

 

 Sekreteraren meddelar vid dagens överläggning med styrelsen att 

”Verksamhetsplan 2014” nu är kompletterad, reviderad och uppdaterad enligt de 

instruktioner som styrelsen tagit beslut om vid sitt senaste sammanträde den 25 

mars 2014, § 14064, där det framgår att… 

 

 Sekreteraren skall lämna ut 10 ex av den nya info-broschyren ”Vatten är inte 

vilken vara som helst, utan ett arv som måste skyddas och försvaras”, utgåva 

3, våren 2014 dels till Torsås Bibliotek på deras informationsdisk dels till 

Miljökontoret, Torsås kommun på deras informationshylla. 

 Verksamhetspunkterna A:03 – ”Minikonferens” i en angelägen 

vattenmiljöfråga och A:04 – ”Kustmiljögruppen samverkar med 

bildningsförvaltningen” skall utgå ur ”Verksamhetsplanen för 2014”. 

 Verksamhetspunkterna bör återfinnas i en idébank i ”Verksamhetsplan 

2014”, att återkomma till när kraft, tid och möjlighet tillskapas inom 

styrelsen. 



 Ge sekreteraren i uppdrag att revidera ”Verksamhetsplan 2014” i enlighet 

med vad som framgår av punkt två och tre ovan till nästa styrelsemöte den 

16 april 2014. 

 

Ordföranden har på sidan 24 undertecknat med sitt namn Verksamhetsplan 2014.  

Sekreteraren meddelar att ”Verksamhetsplan 2014” återfinns på Kustmiljö- 

gruppens hemsida under linjalrubriken Om oss/Verksamhetsplaner samt på 

hemsidans första sida till höger under länklistan. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att läsa hela ”Verksamhetsplan 2014”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2014/  

  

Vid dagens överläggning den16 april 2014 med styrelsen framkommer följande. 

 

Ordföranden redogör för sin uppfattning, att ”Verksamhetsplan 2014” för Torsås 

Kustmiljögrupp är en i alla avseenden mycket ambitiös plan med fokus lagt på 

olika typer av symbolhandlingar. Dock berör planen föga hur och på vilket sätt 

den upparbetade miljöskulden i Torsås kommun skall betas av för framtiden 

med beaktande ur ett flergenerationsperspektiv. Ej heller berörs i någon 

nämnvärd grad hur vi skall undvika, att dessutom spä på miljöskulden. Detta 

medför, att styrelsen och Kustmiljögruppen enligt ordföranden i alla väsentliga 

delar måste självrannsaka sig själv och ställa sig frågan om vi verkligen gör rätt 

saker. Utan att föregå detta arbete bör därför styrelsen och Kustmiljögruppen bli 

en saklig och professionell miljöaktör/påtryckargrupp för miljöfrågorna i Torsås 

kommun och inte enbart en paraplyorganisation för medlemsföreningarna utmed 

kuststräckan. Ansvaret för miljöfrågorna måste därför bli större, djupare och 

bredare utifrån ett helhetstänk. Eftersom Kustmiljögruppen, som förening saknar 

ekonomiska muskler måste föreningen få andra viktiga aktörer att ”göra det” 

som inte Kustmiljögruppen klarar av. 

 

Mot bakgrund av ordförandens syn på föreningens verksamhet föreslår därför 

Roland Blomqvist, att kommande ”Verksamhetsplan 2015” skall vara en 

flerårsplan som ger svar på… 

 

- hur ser vi in i framtiden 

- tydliga mål med åtgärder för hur miljöskulden ur ett flergenerations- 

perspektiv skulle kunna börja betas av 

- utvärdering och uppföljning av vidtagna förslag och åtgärder 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsplaner/verksamhetsplan-2014/


 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta 

 

 Att godkänna av styrelsen upprättat förslag till ”Verksamhetsplan 2014” 

 

 

Årsmötet beslutar att 

 

 

 


