
 
 

Dagordning 

 
 

Vid ordinarie årsmöte med medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp,  

lördagen den 9 maj 2015 direkt efter det att ”Vårträffen 2015” avslutats, dock senast 

klockan 12.45 i BBK klubbstuga, Dalskärsvägen 4, Bergkvara. 

 

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas 

 

01.  Årsmötet öppnas av Kustmiljögruppens ordförande. 

 

02.  Godkännande av kallelse och årsmötets behöriga utlysning. 

 

03.  Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga frågor. 

 

04.  Fastställande av röstlängd. 

 

05.  Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan medlemsförening. 

       Blankett för Fullmakt bifogas dagordningen. 

 

06.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

07.  Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, som även är 

       rösträknare. 

 

08.  Föredragning och behandling av styrelsens årsredovisning för 2014 omfattande: 

       a) Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014. 

       b) Verksamhetsberättelse med händelser inom ”Kustfamiljen samt Kustmiljögruppens 

           deltagande i externa aktiviteter. 

       c) Kustmiljögruppens ordförande förmedlar sina tankar inför det nya verksamhetsåret 

           2015 och framtiden. 

       d) Styrelsens förslag till balans- och resultaträkning jämte notförteckning, ekonomiska 

           flerårsjämförelser och tilläggsupplysningar för verksamhetsåret 2014. 

       c) styrelsens förslag till disposition av årets resultat.  

       d) fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av årets resultat 

          

09.  Föredragning och behandling av revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014. 

 

10.  Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

 

11.  Fastställande av arvoden. 



  

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

 

13.  Övriga frågor. 

 

14.  Mötets avslutande. 

 

 

John Bräutigam   

Ordförande     

     Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 

 

 

 

 
Styrelsens arbetsinriktning för ”vattenåret 2015”… 

 

… utgår ifrån och baseras på de styrdokument som föreningens medlemsföreningar tagit beslut 

om på förenings- och årsmöten och som framgår av stadgar, verksamhetsplaner, 

verksamhetsbudgetar samt föreningens vision. 

 

Med hjälp av dessa styrdokument ger medlemsföreningarna styrelsen ett självständigt, tydligt och 

obrutet mandat i miljöfrågor i vid bemärkelse (inlands- och kustvatten, yt- och grundvatten). 

 

Styrelsens ska med kraft, noggrannhet och entusiasm verka för att de nationella miljömålen för 

vatten och vattenmiljöer nås ur ett flergenerationsperspektiv inom verksamhetsområdet[1]. 

 

Styrelsen kommer bland annat genom nätverksbyggande och informations- och 

kunskapsspridning, med en tydlig målbild, agera oberoende samt fristående i lokala, regionala 

och nationella fora. 

 

För framgång krävs hårt arbete, klokhet och konsekvens. 

 

1] Verksamhetsområdet lokalt är Bruatorpsåns, Grisbäckens och Brömsebäckens avrinningsområden från 

inland till kust i synnerhet, men även regionalt med Kalmarsund i fokus samt nationellt Östersjön i allmänhet 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/#_ftn1

