
 

 

Styrelsens förslag till översyn av föreningens stadgar § 02 och § 03 

Paragraf 02  

Föreningens ändamål 

Nuvarande lydelse Ny lydelse Kommentarer 

 Kustmiljögruppen är en opolitisk 

och icke religiös ideell förening 

som skall vara en 

samordningsorganisation för de 

ideella medlems-

/kustmiljöföreningarna i Torsås 

kommun som stöder det arbetet 

med att förbättra kustmiljön i 

Kalmarsund i synnerhet och i 

Östersjön i allmänhet och som 

antagits som medlemmar i 

Kustmiljögruppen. 

 

Kustmiljögruppen skall vara en opolitisk, 

icke religiös, oberoende och fristående i 

ideell förening för de ideella medlems-

/kustmiljöföreningarna i Torsås kommun 

och i sin funktion som paraplyorganisation 

ha/äga föreningarnas mandat att agera i 

lokala, regionala och nationella fora för att 

Sveriges nationella miljömål skall nås från 

tid till annan angiven tidsram inom vårt 

verksamhetsområde, som är Bruatorpsåns, 

Grisbäckens och Brömsebäckens 

avrinningsområden i synnerhet och Kalmar 

sund samt Östersjön i allmänhet och som 

antagits som medlemmar i 

Kustmiljögruppen. 

Underlaget till den nya 

lydelsen är hämtat från 

”rapport från arbetslunch 

med avgående ledamöter” 

som återfinns i diariet  

2014-09-24. 

Inkommer via brev 

”Rapport från arbetslunch 

med avgående 

ledamöter” (PDF) från 

John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens 

ordförande. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-fran-arbetslunch-med-avgaende-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-fran-arbetslunch-med-avgaende-ledamoter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Rapport-fran-arbetslunch-med-avgaende-ledamoter.pdf


Paragraf 03 

Föreningens uppgifter 

Nuvarande lydelse Ny lydelse Kommentarer 

Kustmiljögruppen skall uppfylla 

sitt ändamål genom… 
   

Moment 01 

Förslag till moment nr. 08 

… att samordna och göra 

prioriteringar bland planerade 

kustmiljöinsatser, 

… att efter framställan från medlems- 

/kustmiljöföreningarna och efter beslut av 

Kustmiljögruppens styrelse samordna och 

göra prioriteringar bland planerade lokala 

vattenmiljöinsatser inom Torsås kommun, 

Se ”Verksamhetsplan  

2015-2017” punkt B:04 

och B:11 

Moment 02 

Förslag till moment nr. 09 

… att vid behov medverka vid 

kustmiljöföreningarnas kontakter 

med myndigheter, institutioner 

och organisationer vad avser deras 

insatser för kustmiljön, 

… att efter framställan från medlems- 

/kustmiljöföreningarna och efter beslut av 

Kustmiljögruppens styrelse medverka vid 

föreningarnas kontakter med lokala 

myndigheter, institutioner och 

organisationer vad avser deras insatser för 

lokala vattenmiljöinsatser inom Torsås 

kommun, 

Se ”Verksamhetsplan 

2015-2017” punkt B:05 

Moment 03 … att vid behov stödja 

kustmiljöföreningarnas sökande 

efter sponsorer, 

 

Moment 3 utgår från nuvarande stadgar 

Återfinns inte längre i 

”Verksamhetsplanen för 

2015-2017” 



Moment 04 

Förslag till moment nr. 04 

… att representera och aktivt 

medverka i Vattenrådet för 

Bruatorpsån, Grisbäcken och 

Brömsebäcken, 

… att efter beslut av Kustmiljögruppens 

styrelse vara representerad i och aktivt 

medverka i lokala och regionala styr- och 

samverkansgrupper inom och för miljö, 

klimat och energi samt vattenmiljö- arbete. 

Se ”Verksamhetsplan  

2015-2017” punkterna  

B:01 – B:03 

Moment 05 

Förslag till moment nr. 05 

... att efter inbjudan medverka vid 

anordnandet av konferenser, 

symposier och utbildningsdagar på 

lokal, regional samt nationell nivå, 

... att efter inbjudan och beslut av 

Kustmiljögruppens styrelse delta i och/eller 

medverka i konferenser, symposier och 

utbildningsdagar på lokal, regional samt 

nationell nivå, 

Se ”Verksamhetsplan 

2015-2017” punkt B:06 

och B:10 

Moment 06 

Förslag till moment nr. 06 

… att arrangera en vår- och 

höstträff för medlems-/ 

kustmiljöföreningarna i Torsås 

kommun, 

… att årligen arrangera en vår- och höstträff 

för medlems-/ kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun, 

Se ”Verksamhetsplan  

2015-2017” punkterna 

B:08 och B:09. 

Moment 07 

Förslag till moment nr. 07 

… att arrangera och medverka vid 

utbildningstillfällen för 

Kustmiljöföreningarna,  

… att arrangera och medverka vid 

informations och utbildningstillfällen för 

medlems-/kustmiljöföreningarna, 

 

Moment 08 … att utbilda miljöambassadörer 

för kustmiljön, 

 

 

Moment 3 utgår från nuvarande stadgar 

Återfinns inte längre i 

”Verksamhetsplanen för 

2015-2017” 



Moment 09 

Förslag till moment nr. 10 

… annan verksamhet som främjar 

Kustmiljögruppens ändamål och 

uppgifter, 

 Se ”Verksamhetsplan för 

2015-2017” punkt B:07 

Moment 10 

 

Förslag till moment nr. 01 

 … det mandat som styrelsen erhåller av 

medlems-/kustmiljöföreningarnas valda 

representanter vid den årligt återkom- 

mande föreningsstämman och årsmötet, 

 

Moment 11 

 

Förslag till moment nr. 02 

 

 … att som sin främsta uppgift agera som 

sakkunnig ifrågasättande miljödebattör i 

olika fora för att Sveriges nationella 

miljömål skall nås från tid till annan angiven 

tidsram inom vårt verksamhetsområde, 

vilket möjliggör exponering av 

Kustmiljögruppens tankar, mål visioner och 

agenda genom av föreningsstämman 

godkänd verksamhetsplan,  

Se ”Verksamhetsplan för 

2015-2017” punkt A:01, 

A:03, A:04 och A:05 

Moment 12 

Förslag till moment nr. 03 

 … att arrangera vartannat år en lokal 

miljökonferens i ett aktuellt miljöämne som 

berör de tre åarnas avrinningsområden i 

Torsås kommun samt kust-, grund- och 

ytvattnet inom vårt verksamhetsområde 

med deltagande av exekutiva personer från 

lokal, regional och nationell nivå, 

Se ”Verksamhetsplan för 

2015-2017” punkt A:02 

  2014-10-23       Karl-Gustaf (Kåge) Eklund  

 


