
 
 

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 10 december 2015, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

Närvarande: John Bräutigam, mötesordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot fr.o.m. 2016-01-01  

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

 Övriga deltagare 

Magnus Rosenborg, nyvald ersättare fr.o.m. 2016-01-01 

Ove Lindh, nyvald ersättare fr.o.m. 2016-01-01 

Kennert Täck, avgående ledamot i styrelsen 2015-12-31 

 Anmält förhinder att delta 

Markus Törnberg, nyvald ledamot fr.o.m. 2016-01-01 

 

   

 

§ 15187 Val av mötesordförande 

 Till att leda dagens överläggning – mötesordförande - med den tillträdande 

  styrelsen för verksamhetsåret 2016 tillika kalenderåret väljs John Bräutigam. 

 

§ 15188 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning 

Mötet öppnas av mötesordföranden John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

nuvarande ordförande intill årsskiftet 2015/2016 och som hälsar  

mötesdeltagarna välkomna. 

John Bräutigam ger en bakgrund till och förklarar sin roll, som mötesordförande 

inför dagens överläggning 



 Mötesdeltagarna beslutar att  

 Fastställa dagordningen, som efter de två inledande paragraferna ser ut enligt 

nedan… 

§ 15189 Val av t.f. ordförande för perioden 2016-01-01 – 2016-06-30, 

             enligt föreningsstämmobeslut § F1508. 

§ 15190 Val av kassör och sekreterare för verksamhetsåret 2016. 

§ 15191 Val av presidium för verksamhetsåret 2016. 

§ 15192 Val av firmatecknare för verksamhetsåret 2016. 

§ 15193 Mötet avslutas. 

 

 

§ 15189 Val av t.f. ordförande för perioden 2016-01-01 – 2016-06-30, 

enligt föreningsstämmobeslut § F1508 

 John Bräutigam ger en kort återblick från föreningsstämman lördagen den 24  

oktober 2015 i Hagby hamn och vad som i valda delar framgår av § F1508… 

 … ”Detta leder till att styrelsen i sin roll och i sin egenskap av valberedning inte 

                har kunnat slutföra sitt uppdrag och för föreningsstämman presentera förslag till 

                   en ny ordförande för Kustmiljögruppen för de närmaste två åren”. 

 

 ”Mot bakgrund av detta faktum, som är både allvarligt, tråkigt och synnerligen 

                     besvärande både för Kustmiljögruppen som förening och som aktiv medaktör för 

                   vattenfrågornas stora betydelse för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

 Beslutar föreningsstämman på styrelsens förslag 

 

 Att under förutsättning att styrelsen består utav fem ordinarie ledamöter, där 

ingen utav de ordinarie ledamöterna är ordförande, så är styrelsen ändå 

beslutsför enligt stadgarna och kan representera Kustmiljögruppen fullt ut. 

 

 Att ordförandeskapet roterar inom styrelsens fem ordinarie ledamöter enligt 

§ F1511 för tid som bestäms i styrelsen. 

 

  

   I logisk konsekvens av föreningsstämmans beslut beslutar mötet att till 

      

 T.f. ordförande för perioden 2016-01-01 – 2016-06-30 välja Pia Prestel. 

 



§ 15190 Val av kassör och sekreterare för verksamhetsåret 2016 

 Mötet beslutar att till 

 Kassör välja Lena Peribert samt 

 Sekreterare välja Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 

 

§ 15191 Val av presidium för verksamhetsåret 2016 

 Mötet beslutar att till  

 Ledamöter i presidiet välja från tid till annan tjänstgörande t.f. ordförande 

samt sekreteraren. 

 

 

§ 15192 Val av firmatecknare för verksamhetsåret 2016 

Mötet beslutar att till firmatecknare, som tecknar firman var för sig, utse och 

                   välja… 

 Pia Prestel för perioden 2016-01-01 – 2016-06-30 och kassören Lena 

Peribert för perioden 2016-01-01 – 2016-12-31. 

 

§ 15193 Mötet avslutas 

 Mötesordföranden John Bräutigam tackar ledamöterna och önskar de nya 

  exekutiva ledamöterna riktigt lycka till i arbetet med att navigera 

                   Kustmiljögruppen med kikaren inställd mot destinationen, att idogt arbeta för att 

               uppnå EU:s miljömål. 

               

Ragnabo torsdagen den 10 december 2015 

 

Vid pennan dag som ovan   Justeras 

 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund  John Bräutigam 

Sekreterare    Mötesordförande 


