
 
 

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 15 maj 2014   

Plats:  Hos ledamoten Kennert Täck i dennes fritidsbostad i Ragnabo, 

                                   Bergkvara 

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Kennert Täck, kassör 

Roland Blomqvist, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf  Eklund, sekreterare 

 

Anmält frånvaro: 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

 

§ 14105        Vasslåtter 2014 

Sekreteraren redogör för vad som framgår i Verksamhetsplanen för 2014, där 

det bland annat står att läsa under punkten B:02 med början på sidan 8. 

 

Kustmiljögruppens styrelse har utvärderat ”vasslåttern” för 2013 vid sitt 

                sammanträde den 4 september 2013, § 13193 varvid det framkommer följande 

  information, som är av värde inför 2014 års planering av ”vasslåtter”.  

                                                                                                           

 Ordföranden meddelar att Kärrabo miljöförening har på egen hand hos 

Länsstyrelsen ansökt om tillstånd för vattenverksamhet för de miljöåtgärder 

som nu har genomförts i samband med vasslåttern.                                                                                                               

 Sekreteraren meddelar att medlemsföreningarna under vasslåtterperioden 

2013 har kunnat hålla sig kontinuerligt uppdaterade via hemsidan var Assar J 

befinner sig enligt turordningslistan. Skulle det uppstå några problem av 

vilket slag det vara må, så meddelar Assar J detta till sekretariatet som under 

”senaste nytt” uppdaterar turordningslistan. 

 Ordföranden meddelar att till kommande års planering av turordningslistan 

för vasslåtter så skall särskild hänsyn tas till om fågelhäckningen är försenad 

till följd av exempelvis väderförhållanden.  

 



Se två artiklar i Östran 2013-07-27 respektive 2014-05-07 genom att klicka på 

de två blå länkarna nedan http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2013/07/Ostran201307271.jpg respektive 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2014/05/Ostran20140507.jpg  

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren redogör för aktuellt ärende och ber styrelsen föreslå årsmötet att 

under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra detta ärende på dagordningen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med vad som tidigare beslutats vid utvärderingen av ”Vasslåtter 

2013” 2013-09-04, § 13193 samt vad som framgår av Verksamhetsplan för 

2014, punkten B:02 med början på sidan 8. 

 

 Att föreslå årsmötet att under paragrafen 14 – Övriga frågor få tillföra 

detta ärende på dagordningen. 

 

 Sekreteraren i samråd med Assar Johansson, entreprenör och förare av 

Truxormaskinen skall presentera ett utkast/förslag till schema för 

vassklippning 2014 vid årsmötet direkt efter ”Vårträffen 2014” med 

medlemsföreningarna, lördagen den 24 maj 2014. 
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