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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

Tid: Tisdagen den 14 april 2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos kassören Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke, Söderåkra.  

 

           

§ 15098 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 19 mars 2015,  

  §§15068 - 15097 godkänns/justeras.  

 

 

§ 15099 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 15100 – 15108 

§ 15100 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15101 Avregistrering av Kustmiljögruppen som arbetsgivare hos Skatteverket. 

§ 15102 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014. 

§ 15103 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018. (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015)    

§ 15104 Medlemsförening i Grisbäck. 

§ 15105 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

  uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun.   

§ 15106 Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015.                  
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§ 15107 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015. 

§ 15108 Inbjudan till Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015, 

             Christinehofs Ekopark. 

 

    

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 15109 – 15118 

§ 15109 Vattenrådet. 

§ 15110 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15111 Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 15112 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 

§ 15113 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen. 

§ 15114 WebbochForm.se 

§ 15115 Vision Bergkvara. 

§ 15116 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för mars 2015. 

§ 15117 Greppa Näringen. 

 

§ 15118 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

 Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av de inkomna handlingarna. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

 

Presidiets förslag till dagordning – Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 15119-15121 

§ 15119 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

 Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av de inkomna handlingarna. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

§ 15120 Nästa styrelsemöte. 

 

 

§ 15121 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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Beslutsärenden §§ 15100 – 15108 

 

§ 15100 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 14 april 2015 

uppgår till                          kronor och att behållningen på föreningens 

fasträntekonto i Swedbank med en löptid på tre månader efter omsättning per 

den 11 februari 2015 uppgår till 145 000 kronor med förfallodag 13 maj 2015.  

Räntesats 0.52 %. 

Sekreteraren vill särskilt uppmärksamma kassören och styrelsens ledamöter på, 

att omsättning av fasträntekontot nästa gång skall ske 2015-05-13, d.v.s. före 

nästa ordinarie styrelsemöte varför styrelsen måste fatta beslut om med vilket 

belopp omsättning skall ske.  

 

Styrelsen måste därför göra en bedömning av hur mycket likvida medel som 

föreningen behöver för att fullfölja sina planerade åtaganden fram till augusti 

månad 2015 enligt vad som bland annat framgår av verksamhetsplan 2015.  

 

 

 

§ 15101 Avregistrering av Kustmiljögruppen som arbetsgivare hos Skatteverket. 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträde 2013-12-04, § 13255 resp. § 13267 samt 2015-03-19, § 15071. 

 Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15071 framkom följande. 

Ordföranden är förvånad över att Kustmiljögruppen fortfarande tydligen är 

registrerad som arbetsgivare, då Skatteverket översänt begäran om uppgifter för 

arvoderad personal under inkomståret 2014 mot bakgrund av vad som framgår i 

beslut från styrelsens sammanträde den 4 december 2013. 

 

Ordföranden betonar vikten av att Kustmiljögruppen omgående avregistreras 

som arbetsgivare och mot bakgrund av att nuvarande ledamoten Kennert Täck 

var kassör vid det aktuella tillfället, så bör Kennert Täck kontakta Skatteverket i 

rubricerat ärende. 

 

Styrelsen beslutar att 



4 

 

 Kennert Täck ska kontakta Skatteverket och få bekräftelse på att 

Kustmiljögruppen är avregistrerad som arbetsgivare. 

 

 I det fall och mot förmodan Kustmiljögruppen fortfarande är registrerad som 

arbetsgivare så skall Kennert Täck i egenskap av kassör vid den aktuella 

tidpunkten omgående se till att Kustmiljögruppen avregistreras som 

arbetsgivare. 

 

 Återrapportering skall ske vid styrelsen sammanträde den 14 april 2015. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 

 

§ 15102 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-11-26, § 14194 resp. 2015-01-22, § 15006 samt  

2015-02-17, § 15047. 

  

Vid styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15047 framkom följande. 

  

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att upprättat förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 skall 

översändas för revision, som enligt stadgarna § 11 skall vara avslutad senast 

den 15 april 2015. 

 Att årets riktade revision skall omfatta lotteriverksamheten för 

verksamhetsåret 2014. 

 Att årets underskott efter finansiella kostnader och intäkter, men före 

bokslutsdispositioner, som uppgår till 46 kronor enligt resultaträkningen, 

balanseras i ny räkning. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag med tillägg för att justera denna paragraf 

omgående. 

 Att ge sekreteraren i uppdrag, att översända styrelsens upprättade förslag till 

Årsredovisning för 2014 till revision. 
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 Att vid styrelsens sammanträde i april månad skall styrelsen lämna förslag 

till beslut till årsmötet som sker lördagen den 9 maj 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för de fortlöpande kontakter under själva revisionsarbetet 

som har skett mellan å ena sidan Kustmiljögruppens sekretariat och å andra 

sidan föreningens båda revisorer Jan Hellman och Solbrith Hellman. 

Kontakterna har dock mynnat ut i att revisor Jan Hellman översänder via mail 

till sekretariatet 2015-03-19, som återfinns i diariet med samma datum, 

information om att ”jag är nu klar med min revision och har även genomfört en 

riktad revision och genomgång av föreningens lotteriverksamhet för 2014.” 

 

2015-03-19 

Inkommer mail från Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor med rubriken 

"Revision 2014". Handlingen/mailet återfinns hos Kustmiljögruppens sekretariat 

och är att betrakta som arbetsmaterial, varför det inte heller är publikt. 

Med anledning av den information som framkommer i både ”revisions-PM 

2015-03-18 och i revisionsberättelsen, daterad 2015-03-18” sker en uppdatering 

av hela ”Årsredovinsingen för verksamhetsåret 2014”. 

Sekretariatet översänder 2015-03-28 via mail till samtliga ledamöter i styrelsen, 

som återfinns i diariet med samma datum, all tillgänglig information vad avser 

”Årsredovisning för verksamhetsåret 2014”, så att samtliga styrelseledamöter 

kan vara väl insatta i ärendet till styrelsens sammanträde den 14 april 2015. 

2015-03-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter med 

rubriken ”Viktig information till ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse” 

jämte fem bifogade filer… 

# Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015. (PDF) 

# Årsredovisning 2014 med namnteckningar och revisionsberättelse. (PDF) 

# Revisionsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp, daterad den 18 mars 2015. 

(PDF) 

# Revisions-PM 2015-03-18 arbetsmaterial för styrelsens ledamöter och därför 

inte publikt. 

# Organisationsplan kopplad till arbetsuppgifter för styrelsens ledamöter fr.o.m. 

2015-03-19 . (PDF) 

För styrelsens ledamöter känns det extra betydelsefullt och positivt att 

revisionsberättelsen är ”ren” samt av vad som framkommer i tredje, sjunde, 

åttonde och nionde styckena i revisionsberättelsen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Viktig-information-till-styrelsens-ledamoter-2015-03-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-03-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Revisionsberattelsen-for-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
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3: stycket 

”Enligt min uppfattning ger årsredovisningen en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Föreningens finansiella ställning per den 2014-12-31 och av 

dess finansiella resultat för år 2014 och har upprättats enligt gällande lag”. 

7:e stycket 

”Jag har dessutom utfört en revision av styrelsens förvaltning för 2014 d.v.s. 

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i Föreningen. Enligt min 

uppfattning har de mål, som finns formulerade i styrdokumenten – stadgar, 

verksamhetplan, budget och reglemente – mycket väl uppnåtts”. 

8:e stycket 

”Jag har även granskat om någon styrelseledamot har handlat i strid med lagar 

eller Föreningens stadgar”. 

9:e stycket 

Jag tillstyrker, att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2014. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att årets uppkomna och redovisade resultat (- 46 kronor) behandlas enligt 

kassörens förslag i årsredovisningen. 

 

Styrelsens beslutar 

  

 

Styrelsen föreslår Årsmötet att besluta 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2014 fastställs. 

 Att årets uppkomna och redovisade resultat (- 46 kronor) behandlas enligt 

kassörens förslag i årsredovisningen. 
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Årsmötet beslutar 

  

 

 

§ 15103 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018.  

                (Stående beslutsparagraf under verksamhetsåret 2015) 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                      sammanträden 2015-01-22, § 15007 resp. 2015-02-17, § 15048 resp.  

                  2015-03-19, § 15073. 

 

               Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15073 framkom följande. 

I det kommande sponsringsarbetet riktat mot såväl gamla som nya 

”vänföretagare” är det viktigt att Kustmiljögruppens info-broschyr uppdateras 

till utgåva nr 4, våren 2015… 

 

… vad avser inbladningen med en portalfigur, som anger betydelsen av hur 

viktigt det är att stödja Kustmiljögruppen i sitt arbete som miljöaktör såväl som 

förbindelse/utfästelse med att sponsra Kustmiljögruppen med ett angivet belopp 

uttryckt i kronor, 

 … på sista sidan där Kustmiljögruppens medlemsföreningar från norr till söder 

  finns uppräknade. 

I detta arbete med att uppdatera förteckningen av medlemsföreningar redogör 

ordföranden för de relevanta kontakter som förts för att bringa reda i vilka 

föreningar i den norra delen av Torsås kommun, som verkligen är medlemmar i 

Kustmiljögruppen och/eller kan tänka sig att bli medlemmar. 

Så här långt kan konstateras att resultatet av dessa kontakter lett fram till att 

någon förening med namnet Djursviks Stugförening inte finns.  

Däremot finns det två föreningar… 

… Kroka Stugägareförening vars ordförande heter Conny Fredriksson 

… Påbonäs Stugförening som f.n. inte har en fungerande styrelse, men där 

kassören heter Göran Gill. 
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Som omnämns och som ordföranden fört diskussioner med som skulle passa 

mycket väl in i den geografiska bilden av intresseföreningar för den norra 

kommundelen. 

Detta arbete och dessa kontakter är en förutsättning för att ta fram en reviderad 

infobroschyr, utgåva 4, våren 2015, för att bland annat användas i det strategiska 

kommande sponsringsarbetet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Ordföranden skall till styrelsens sammanträde den 14 april 2015 

avrapportera hur långt arbetet framskridit med att uppdatera 

medlemsförteckningen. 

 Likaså skall en genomgång ske av de ”vänföretag” som nu stödjer 

Kustmiljögruppen samt vilka potentiella ”vänföretagare” som befinner sig i 

”väntrummet”. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 

§ 15104 Medlemsförening i Grisbäck 

 Se även tidigare ärendebeskrivningar och beslut som berör detta ärende från 

                   styrelsens sammanträden 2015-01-22, § 15015 resp. 2015-03-19, § 15076. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15076 beslutades följande. 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge Kennert Täck i uppdrag att kontakta Frank Åberg, Grisbäck för att ta 

reda på det konkreta intresset för att bli en medlemsförening i 

Kustmiljögruppen. 

 

 Ge Kennert Täck i uppdrag att arrangera och inbjuda till ett arbetsmöte 

mellan John Bräutigam, Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kennert Täck och 

Frank Åberg under april månad 2015. 

  

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 
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§ 15105 Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och omhändertagande samt 

uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås kommun 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2014-08-28, § 14125 resp. 2014-09-23, § 14147 resp. 

2014-10-23, § 14165 resp. 2015-01-22, § 15014 resp. 2015-03-19, § 15078. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15078 framkom följande. 

Pia Prestel har i enlighet med vad som framgår av ärendetexten ovan börjat att 

arbeta med de åtgärder som styrelsen tagit beslut på, för att i god tid och med 

god framförhållning förbereda dels medlemsföreningarnas kontaktpersoner vid 

”Vårträffen 2015” på kommande års turordningsschema för vasslåtter, dels 

förbereda själva arbetet med vasslåttern för 2015.  

Pia kommer att kontakta medlemsföreningarnas kontaktpersoner och ta reda på 

intresset för ”vasslåtter 2015” samt vilka medlemsföreningar som har godkända 

tillstånd/samråd av Länsstyrelsen i Kalmar län för ”vasslåtter 2015”, ett arbete 

som sker i samverkan med Rune Fransén enligt mail 2015-03-11, som finns i 

diariet med samma datum. 

2015-03-11 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Vassklippning”. 

Pia P har varit i kontakt med Assar Johansson för arbete med och planläggning 

av turordningsschemat avseende ”Vasslåtter 2015”, som kan som förslag vara 

färdigt intill ”Vårträffen 2015” den 9 maj och möta medlemsföreningarnas 

tankar kring förslaget. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

     Arbetet med Vasslåtter 2015 skall ske i enlighet med den redogörelse som 

      Pia Prestel lämnat inför styrelsen. 

     Detta ärende skall vara med på dagordningen vid nästa sammanträde med 

styrelsen den 14 april 2015. 

 

  Vi dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

  Pia Prestel redovisar att det inkommit mail med underlagshandlingar från Rune 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vassklippning-tillstand-Lansstyrelsen.pdf
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   Fransén som sekretariatet lagt in på hemsidan och som återfinns överst under 

   delrubriken ”miljöskrivelser” i dokumentarkivet. 

# Länsstyrelsen i Kalmar läns samråd daterat den 11 oktober 2011 angående 

vassklippning i Torsås kommun 2011-2015 (PDF) enligt 12 kap. 6 § 

Miljöbalken. 

# med tillhörande översiktskartor samt kompletterande handlingar från berörda 

medlemsföreningar. (PDF) 

Av informationen på hemsidan framgår såväl det samråd som skett mellan 

Länsstyrelsen och Kustmiljögruppen, daterat den 11 oktober 2011, såväl som 

sökandens översiktskartor såväl som underlag till samrådet med kompletterande 

handlingar. 

Pia P meddelar även att det nu föreligger ett undertecknat PM mellan Torsås 

kommun och Kustmiljögruppen, då det gäller vass-slåtter och omhändertagande 

av vass för säsongen 2015, som finns i diariet 2015-03-20. 

2015-03-20 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

kopia till Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken 

”Vass” jämte två bifogade filer… 

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun 

och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-

slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

Vidare har sekretariatet 2015-04-02 inför den kommande påskhelgen översänt, 

som finns i diariet med samma datum översänt och vidarebefordrat denna 

information till Kustmiljögruppens medlemsföreningar. 

2015-04-02 

Kustmiljögruppens sekretariat översänder via mail (PDF) till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner information om vass-slåtter och 

omhändertagande av vass inför säsongen 2015 jämte tre bifogade filer i detta 

ärende… 

# Utdrag ur styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15077 – Samråd med Torsås 

kommun angående vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 

2015. (PDF) 

# Ordförandens PM till Kustmiljögruppens medlemsföreningar angående vass-

slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF) 

# Undertecknat PM mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen angående 

vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Samr%C3%A5d-ang%C3%A5ende-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2012/07/Oversiktskartor-samt-ovriga-handlingar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Information-om-vasslatter-och-omhandertagande-av-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15077-2015-03-19-Samrad-med-Torsas-kommun-angaende-omhandertagande-av-vass-infor-sasongen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-202.pdf
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Det är presidiets ståndpunkt och bestämda uppfattning att det nu har skapats ett 

förhållandevis tydligt ramverk med goda förutsättningar för medlems- 

föreningarna att göra ”rätt” inför den kommande vass-slåttern 2015. 

  

 

§ 15106  Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015  

  Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträden 2015-01-22, § 15018 resp. 2015-02-17, § 15052 resp.  

                  2015-03-19, § 15080. 

 

                    Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15080 framkom följande. 

Sekreteraren går igenom ”kallelse/inbjudan” samt ”Program med hålltider” till 

”Vårträff 2015” samt dagordning till årsmötet som kompletteras, justeras och 

uppdateras. 

 

På sekreterarens förfrågan om John Gunnar Alexanderssons förslag från 

styrelsens sammanträde den 17 februari 2015, § 15052 om att lyfta fram en 

central och viktig vattenmiljöfråga, som föreningarna skall tänka på och 

redogöra för den 9 maj 2015 med ”det goda samtalet som grund”, känns inte 

längre aktuellt när nu John Gunnar lämnat styrelsen i Kustmiljögruppen. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 Godkänna sekretariatets förslag till kallelse/inbjudan. 

 Godkänna sekretariatets förslag till program med hålltider. 

 Godkänna sekretariatets förslag till dagordning till årsmötet. 

 Sekretariatet skall gå igenom ”checklistan” till ”Vårträffen 2015” vid 

styrelsens sammanträde den 14 april 2015, så att varje ledamot i styrelsen vet 

exakt när, hur och vad som förväntas. 

 

Vid dagens sammanträde med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för att Martin Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås 

kommun i mail 2015-04-02, som finns i diariet med samma datum, till 
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Kustmiljögruppens ordförande meddelat, att han inte kan delta den 9 maj på 

”Vårträffen 2015”. 

Detta medför att ordföranden bett sekreteraren att omarbeta programmet med 

tider alternativ föreläsare, då Martin Storms programpunkt har utgått. 

Sekreteraren föredrar det reviderade programmet och ber om styrelsens 

godkännande, varefter check-listan gås igenom och kompletteras. 

 

 

                

§ 15107 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträden 2015-01-22, § 15016 resp. 2015-02-17, § 15051. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 19 mars 2015, § 15081 framkom följande. 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar att anmälningsfunktionen till HaV:s vattenforum i 

Göteborg har öppnat, vilket framgår av mail 2015-02-25 till Kustmiljögruppen. 

 

2015-02-25 

Inkommer mail (PDF) från Petra Nilsson, Havs- och vattenmyndigheten med 

rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen. 

 I mailet skriver Petra Nilsson följande… 

 Välkommen till Havs- och vattenforum, 26-27 maj i Göteborg! 

Nu har vi öppnat anmälan, gå in på hemsidan och boka din plats: Direkt till 

anmälningssidan  

Havs- och vattenforum är den enda konferensen som samlar deltagare från 

hela landet, från sött till salt och från alla olika yrkeskategorier.  Här får du höra 

om aktuella uppdrag, insatser som gjorts och diskutera vad som mer behövs. 

Och som vanligt blir det full fart och rätt så roligt!  

Presentera eget projekt? Vi vill gärna höra mer om aktuella vattenprojekt runt 

om i landet och bjuder därför in deltagare till programpunkten Knytkonferensen. 

Vi har plats för 30 presentationer, läs mer och anmäl intresse: Presentera projekt 

på Knytkonferensen.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen.pdf
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/anmalan-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/anmalan-havs--och-vattenforum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/presentera-eget-projekt.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/presentera-eget-projekt.html
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Tipsa fler! Tidigare år har deltagarna varit branschföreträdare, tjänstemän, 

forskare, politiker, opinionsbildare och beslutsfattare som är verksamma inom 

miljövård, fiske, energi, turism, jordbruk, skogsbruk, VA, sjöfart, gruvnäring 

och fysisk planering. Berätta gärna om forumet för andra som du vill möta där.   

Havs- och vattenforum 2015 

26-27 maj, Eriksbergshallen, Göteborg 

Kostnad: 1 500 kr plus moms – totalt 1 875 kr 

Mer info och anmälan: www.havochvatten.se/havforum 

 

Ordföranden delger ledamöterna, att anmälningsfunktionen nu är öppnad, precis 

som sekreteraren redogör för, men att det fortfarande saknas ett detaljerat 

program för konferensen.  

Ordföranden föreslår att för den eller de som är intresserade av att delta på 

”Vattenforum 2015” får utifrån vad som framgår av den information som finns 

på hemsidan anmäla sitt deltagande. 

Ordförande föreslår att för de ledamöter som både sitter i Kustmiljögruppens 

styrelse och Vattenrådet får i första hand vända sig till Pernilla Landin, som är 

sekreterare i Vattenrådet för att få deltagandet finansierat. 

Ordföranden föreslår att för den ersättande ledamoten Robert Briland, som 

enbart är ersättare i Kustmiljögruppens styrelse, att om intresse finns för 

deltagande i Vattenforum 2015, så är Kustmiljögruppen villig att finansiera 

deltagandet, vars kostnader framgår av protokoll från den 17 februari 2015, § 

15051. Anmälan om deltagande sker via anmälningsfunktionen av Robert 

Briland. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med ordförandens tre förslag som framgår av ovan vad avser 

anmälan om och deltagande i ”Vattenform 2015” den 26-27maj 2015 i 

Göteborg. 

 Härutöver att de styrelseledamöter som är intresserade av att delta i 

”Vattenforum 2015” skall anmäla detta till Kustmiljögruppens sekretariat 

senast 10 dagar för nästa styrelsemöte som äger rum tisdagen den 14 april 

2015, d.v.s. senast den 4 april 2015. 

 

http://www.havochvatten.se/havforum
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Ordföranden har i vidarebefordrat mail 2015-04-02 till sekretariatet, som finns i 

                diariet med samma datum och med rubriken ”Vattenforum, Göteborg” meddelat 

                 Pernilla Landin i Vattenrådet ”att jag inte kandiderar för att delta i Vattenforum i 

                  Göteborg, 26-27 maj. 

Sekreteraren meddelar vidare, att det inte till sekretariatet inkommit några 

  intresseanmälningar per den 5 april 2015, om att delta på vattenkonferensen i 

                 Göteborg. 

 

 

§ 15108 Inbjudan till Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015, 

             Christinehofs Ekopark 

Inbjudan till denna konferens återfinns i diariet 2015-03-23 och är klickbar på 

länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan- 

program-2015-2.pdf  

Inbjudan är vidarebefordrad från Anna Thore, Kalmarsundskommissionen med 

anledning av Våtmarksfondens 20-års jubileum. 

Bland de medverkande är Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, 

Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, LRF, 

Sportfiskarna, Länsstyrelsen i Skåne m.fl. 

I inbjudan ”Vattenlandskap i praktiken” – historiska perspektiv och 

framtidsutsikter står det att läsa… 

Enorma arealer våtmarker har dränerats under de senaste 150 åren. Hela 

vattenlandskap har försvunnit vilket lett till stora negativa ekologiska 

konsekvenser. Den biologiska mångfalden i allmänhet och kanske fågellivet i 

synnerhet har påverkats på ett negativt sätt. 

Stiftelsen Svensk Våtmarksfond har under 20 års tid engagerat sig för att 

restaurera och skapa goda våtmarksmiljöer över hela landet. Fondens 

verksamhet har lett till att ca 650 våtmarker om sammanlagt c:a 7 000 ha har 

kunnat återskapas. Detta är i många fall bara fläckar i stora avrinningsområden. 

För att återskapa hela vattenlandskap krävs allt större insatser och inte minst en 

utvecklad samverkan mellan såväl markägare som olika våtmarksaktörer. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-%0bprogram-2015-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-%0bprogram-2015-2.pdf
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 

  

Informationsärenden §§ 15109 – 15117 

 

§ 15109 Vattenrådet 

 

2015-03-23 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Har ni läst vattenblänk?” (PDF) 

2015-03-26 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Handouts” jämte en bifogad fil… 

# Powerpoint presentation ”Strukturkalkning”, 2015-03-26, Torsås. (PDF) 

 

 

§ 15110 Kalmarsundskommissionen 

 

2015-03-23 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Protokoll, remissvar och inbjudan” jämte åtta bifogade filer… 

# Torsås kommuns remissvar gällande åtgärdsprogram för södra 

Östersjöns vattendistrikt 2015-2021. (PDF) 

# Webbmöte Kalmarsundskommissionen 18 mars 2015. Samråd kring 

vattenförvaltningscykel 2016-2021. (PDF) 

# Inbjudan till Våtmarksfondens Jubileumskonferens 19-20 maj 2015, 

Christinehofs Ekopark. (PDF) 

# Kalmar kommuns webbenkätsvar. (PDF) 

# Kalmar kommuns yttrande över förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 

– God havsmiljö 2020. (PDF) 

# Kalmar kommuns yttrande över förslag till förvaltningsplan, 

miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt. 

(PDF) 

# Yttrande vattenremiss, Västerviks kommun. (PDF) 

# Minnesanteckningar Kalmarsundskommissionens samverkansgrupp 

2015-03-06 Mörbylånga, Färjestaden. (PDF) 

2015-04-01 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Vattenaktiviteter våren 2015″. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Har-ni-last-senaste-Vattenblank.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Handouts.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Strukturkalkning-Tors-%C3%91s.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Protokoll-remissvar-och-inbjudan-2015-03-23.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/15-0172-TORS-%C3%A0S-KOMMUNS-REMISSVAR-P-%C3%A0-%C3%A0TG-%C3%A4RDSPROGRAM-F-%C3%BBR-S-%C3%BBDRA-%C3%BBSTERSJ-%C3%BBNS-VATTENDISTRIKT3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/15-0172-TORS-%C3%A0S-KOMMUNS-REMISSVAR-P-%C3%A0-%C3%A0TG-%C3%A4RDSPROGRAM-F-%C3%BBR-S-%C3%BBDRA-%C3%BBSTERSJ-%C3%BBNS-VATTENDISTRIKT3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-03-18-Webm-%C3%82te-Kalmarsundskommissionen-Samr-%C3%91d-vattenf-%C3%82rvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-03-18-Webm-%C3%82te-Kalmarsundskommissionen-Samr-%C3%91d-vattenf-%C3%82rvaltning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-program-2015-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-program-2015-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-webenk-%C3%B1tsvar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-yttrande-havsmilj-%C3%82direktivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-yttrande-havsmilj-%C3%82direktivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-yttrande-vattendirektivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/kalmar-yttrande-vattendirektivet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Yttrande-vattenremiss-v-%C3%B1stervik.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/minnes-anteckningar-150306.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/minnes-anteckningar-150306.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenaktiviteter-varen-2015.pdf
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§ 15111 Havs- och vattenmyndigheten 

2015-04-02 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Vattenforum, Göteborg”. (PDF) 

 

 

§ 15112 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

2015-03-21 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Förorenade områden” jämte en bifogad fil… 

# Förorenade områden, riket och per län, efterbehandling-län-2014-04-10. 

(xls) 

2015-04-03 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Omhändertagande av vass”- 

Järnsida Stugägareförening. 

 

§ 15113 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

  

2015-03-20 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”PM Vass” jämte en bifogad fil… 

# PM Vass. Torsås kommun+Kustmiljögruppen. 2015-03-20 med 

underskrifter. (PDF) 

2015-03-20 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med kopia till Pia Prestel, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med 

rubriken ”Vass” jämte två bifogade filer… 

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås 

kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-

slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

2015-04-02 

Inkommer kopia av mail från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Den 9 maj” och som innehåller information om, att Martin 

Storm, Samhällsbyggnadschef i Torsås kommun inte av personliga skäl kan 

delta på ”Vårträffen 2015″, därav har mailet behandlats som konfidentiellt. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenforum-Goteborg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Fororenade-omraden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kopia-av-F-%C3%82rorenade-omr-%C3%91den-riket-och-per-l-%C3%B1n-efterbehandling-lan-2014-04-10.xls
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-Jarnsida-Stugagareforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-2015.pdf
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§ 15114 WebbochForm.se 

 

2015-04-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Sökoptimering på hemsidan” jämte en bifogad fil… 

# Utdrag ur styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15074 – Sökoptimering på 

hemsidan. (PDF) 

 

§ 15115 Vision Bergkvara  

2015-04-03 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken 

”Årsmöte och stormöte” jämte två bifogade filer… 

# Välkommen till årsmöte och stormöte torsdagen den 16 april klockan 

18:30 (PDF) 

# Föreningar och företag i Bergkvara (eller som har verksamhet/aktivitet i 

Bergkvara) erbjuds medlemskap. (PDF) 

 

 

§ 15116 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för mars 2015                

 

2015-03-20 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Nyhetsbrev mars 2015″ jämte två bifogade filer… 

# Nyhetsbrev mars 2015 – utan inbetalningskort. (PDF) 

# Nyhetsbrev mars 2015 – med inbetalningskort. (PDF) 

2015-03-24 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för mars månad 2015 (PDF) via… 

# mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 

# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås 

kommun, 

# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 

myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är 

intresserade av vår verksamhet. 

2015-03-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorp som 

uttrycker sin glädje över ”det fina Nyhetsbrevet!” 

2015-03-25 

Inkommer mail (PDF) från Kajsa Carlsson, förtroendevald politiker i Torsås 

kommun, som avböjer fortsatt prenumeration på Kustmiljögruppens 

Nyhetsbrev. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sokoptimering-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15074-2015-03-19-Sokoptimering-pa-hemsidan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/mail-2015-04-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-Vision-Bergkvara-v-%C3%B1lkomna-till-%C3%91rsm-%C3%82te-och-storm-%C3%82te.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-Vision-Bergkvara-v-%C3%B1lkomna-till-%C3%91rsm-%C3%82te-och-storm-%C3%82te.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-Vision-Bergkvara-inbjudna-f-%C3%82reningar-och-f-%C3%82retag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-04-16-Vision-Bergkvara-inbjudna-f-%C3%82reningar-och-f-%C3%82retag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-mars-2015-slutlig-utan-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-mars-2015-slutlig-med-inb.kort_.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupp-mars-2015-slutlig-med-inb.kort_1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-2015-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Nyhetsbrev-mars-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-mars-20151.pdf
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2015-03-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson med anledning av att 

sekretariatet översänt Nyhetsbrevet för mars månad 2015. (PDF) 

 

§ 15117 Greppa Näringen 

 # Undvik höga engångsgivor av stallgödsel , Greppa Näringen 2015-03-24. 

(PDF) 

# Vall i skyddszon minskade utlakningen av fosfor, Greppa Näringen 2015-

03-31. (PDF) 

# Nya förslag på vattenåtgärder, Greppa Näringen 2015-04-02. (PDF) 

 

§ 15118 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

                 hemsidan för perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

 Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av de inkomna handlingarna. 

 http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 15119-15121 

§ 15119 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-03-20 – 2015-04-14. 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av de inkomna handlingarna. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/  

 

2015-03-19 

Inkommer mail från Jan Hellman, Kustmiljögruppens revisor med rubriken 

”Revision 2014″. Handlingen/mailet återfinns hos Kustmiljögruppens 

sekretariat och är att betrakta som arbetsmaterial, varför det inte heller är 

publikt. 

2015-03-26 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

som bekräftar att protokollet från styrelsens sammanträde den 19 mars 

2015 nu är justerat. 

2015-03-28 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter med 

rubriken ”Viktig information till ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse” 

jämte fem bifogade filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Nyhetsbrev-mars-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Undvik-hoga-engangsgivor-av-stallgodsel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Vall-i-skyddszon-minskade-utlakningen-av-fosfor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Nya-forslag-pa-vattenatgarder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Justerat-styrelseprotokoll-2015-03-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Viktig-information-till-styrelsens-ledamoter-2015-03-29.pdf
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# Protokoll från styrelsens sammanträde den 19 mars 2015. (PDF) 

# Årsredovisning 2014 med namnteckningar och revisionsberättelse. (PDF) 

# Revisionsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp, daterad den 18 mars 

2015. (PDF) 

# Revisions-PM 2015-03-18 arbetsmaterial för styrelsens ledamöter och 

därför inte publikt. 

# Organisationsplan kopplad till arbetsuppgifter för styrelsens ledamöter 

fr.o.m. 

2015-03-19 . (PDF) 

2015-03-31 

Sekretariatet expedierar via mail nedan följande paragrafer från styrelsens 

sammanträde den 19 mars 2015 till… 

# Johan Blomqvist, WebbochForm.se § 15074 – ”Sökoptimering på 

hemsidan”. (PDF) 

# Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet § 15083 -”Skogens vatten” – 

dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms 

vattendragen i Torsås kommun. (PDF) 

2015-04-02 

Kustmiljögruppens sekretariat översänder via mail (PDF) till 

medlemsföreningarnas kontaktpersoner information om vass-slåtter och 

omhändertagande av vass inför säsongen 2015 jämte fyra bifogade filer… 

# Utdrag ur styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15077 – Samråd med Torsås 

kommun angående vass-slåtter och omhändertagande av vass inför 

säsongen 2015. (PDF) 

# Ordförandens PM till Kustmiljögruppens medlemsföreningar angående 

vass-slåtter och omhändertagande av vass inför säsongen 2015. (PDF) 

# Undertecknat PM mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen angående vass-slåtter och omhändertagande av vass 

inför säsongen 2015. (PDF) 

# Utdrag av styrelseprotokoll 2015-03-19, § 15085 – Rekrytering av ny 

ersättare efter John Gunnar Alexandersson. (PDF) 

 

 

§ 15120 Nästa styrelsemöte 

Äger rum torsdagen den 21 maj 2015 med början 18.00 hos Kennert Täck i  

               dennes sommarbostad i Ragnabo. Anmälan om deltagande sker till sekretariatet 

               via mail 5 dagar före sammanträdesdatum. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-03-191.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Revisionsberattelsen-for-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Revisionsberattelsen-for-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Organisationsplan-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15074-2015-03-19-Sokoptimering-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15074-2015-03-19-Sokoptimering-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15083-2015-03-19-Skogens-vatten-dess-betydelse-for-magasinering-och-fordrojning-av-ytvattnet-upopstroms-vattendragen-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15083-2015-03-19-Skogens-vatten-dess-betydelse-for-magasinering-och-fordrojning-av-ytvattnet-upopstroms-vattendragen-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15083-2015-03-19-Skogens-vatten-dess-betydelse-for-magasinering-och-fordrojning-av-ytvattnet-upopstroms-vattendragen-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Information-om-vasslatter-och-omhandertagande-av-vass.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15077-2015-03-19-Samrad-med-Torsas-kommun-angaende-omhandertagande-av-vass-infor-sasongen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-till-Tors-%C3%91s-Kustmilj-%C3%82grupps-medlemsf-%C3%82reningar-ang-vass-sl-%C3%91tter-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-Vass.-Tors-%C3%91s-kommun-Kustmilj-%C3%82gruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/%C2%A7-15085-2015-03-19-Rekrytering-av-nyb-ersattare-efter.pdf
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§ 15121 Mötet avslutas 

 

 

 

John Bräutigam 

Ordförande   Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

                                                     Sekreterare 

 

 

 


