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Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Tisdagen den 17 februari 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos ledamoten Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

Närvarande/  

Beslutande:  John Bräutigam, ordförande 

                      Lena Peribert, kassör 

                           Kennert Täck, ledamot 

                     Pia Prestel, ledamot 

                               Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

                                    Övriga deltagare: 

                 John Gunnar Alexandersson, ej tjänstgörande ersättare 

                           Anmält förhinder att delta: 

                        Robert Briland 

           

§ 15043 Mötets öppnande 

                  Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 22 januari 2015,  

   §§ 15001 - 15042 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

   sekreteraren. 

 

 

§ 15044 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

 

Med tillägg för informationsärendet… 

 

§ 15063 – Bergkvaradagen 2015, vilket innebär att ärendena fr.o.m. § 15063 

ökar med ett § -steg, varefter fastställd dagordning blir enligt nedan. 
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Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 15045 – 15054 

§ 15045 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 15046 Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt. 

§ 15047 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014. 

§ 15048 Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhetsåren 

             2016-2018. 

§ 15049 Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun. 

§ 15050 Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför. 

                 säsongen 2015.                      

§ 15051 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015. 

§ 15052 Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                    lördagen den 9 maj 2015. 

§ 15053 Förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för 

                     Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 med tillhörande miljökonsekvens- 

                 beskrivningar för Sveriges fem vattendistrikt – Vattenmyndigheten. 

§ 15054 Ansökan om kulturbidrag – Torsås kommun. 

 

    

Fastställd dagordning - Informationsärenden §§ 15055 – 15064 

§ 15055 Uppdatering av hemsidan. 

§ 15056 Kalmarsundskommissionen. 

§ 15057 Vattenrådet. 

§ 15058 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt. 

§ 15059 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 15060 Leader Småland sydost 

§ 15061 WebbochForm.se 

§ 15062 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för februari 2015. 

§ 15063 Bergkvaradagen 2015 

§ 15064 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-01-22 – 2015-02-17. 

 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  

§§ 15065-15067 

§ 15065 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-01-22 – 2015-02-17. 

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

 

§ 15066 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 15067 Mötet avslutas. 

 

Beslutsärenden §§ 15045 – 15054 

 

§ 15045 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

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

 

                  Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                  sammanträde 2015-01-22, § 15003. 

  

 Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15003 togs följande beslut.

  

 Att föreningens fasträntekonto i Swedbank skall förlängas med ytterligare 

tre månader 2015-02-11 till ett belopp av 145 000 kronor med ny förfallodag 

i medio maj 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Kassören redovisar att saldot på föreningens företagskonto per den 17 februari 

2015 uppgår till 15694 kronor och att behållningen på föreningens fastränte- 

konto 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 meddelar att Kärrabo vattenvårdsprojekt under våren 2015 nu 

renderar Kustmiljögruppen kostnader i form av bland annat kontorsmaterial och 

toner till skrivare. Sekreteraren föreslår därför mot bakgrund av detta faktum, att 

ett särskilt konto/kostnadsställe läggs upp i redovisningen, så att Kärrabo 

Kustvårdsförening kan ta upp dessa specificerade kostnader, när de söker om 

ekonomiskt bidrag från ”offentliga medel” (LOVA, LBU) för genomförandet av 

sina egna föreslagna vattenvårdsprojekt.  

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av hur långt förstudien framskridit. 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-

vattenforbattrande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-

varen-2015/  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforbattrande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
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Styrelsen beslutar att 

 Ge kassören i uppdrag att lägga upp ett särskilt konto/kostnadsställe i 

räkenskaperna som avser de utlägg som Kustmiljögruppen haft i samband 

med genomförandet av förstudien för de vattenförbättrande åtgärder som 

Kärrabo Kustvårdsförening planerar att genomföra utmed kustremsan, som 

föreningen har vattenrådighet över. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 15046 Försäkringsfrågor i samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträden 2014-11-26, § 14203 resp. 2015-01-22, § 15004. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15004 framkom följande.  

 

Kennert Täck, ledamot av styrelsen redogör för sina erfarenheter från ideellt 

arbete i andra föreningar och stödjer sekreterarens farhågor, om vilket ansvar 

som egentligen åvilar föreningen om olyckan skulle vara framme. 

Diskussionen utökas ytterligare, då sekreteraren även påpekar att föreningen 

även saknar en ansvarsförsäkring som omfattar rättsskydd. 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Lena Peribert får i uppdrag att utreda hur och på vilket sätt föreningen kan 

teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring för styrelsens medlemmar och/eller 

någon form av ansvarsförsäkring som omfattar rättsskydd, om föreningen 

skulle bli föremål för juridiskt mellanhavande. 

 

 

                Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Lena Peribert har till sekretariatet översänt mail 2015-02-09, som återfinns i 

diariet med samma datum, där Lena skriver… 

 

Jag har varit i kontakt med Länsförsäkringar med tre olika handläggare och diskuterat.  
Våra hemförsäkringar täcker inte olycksfall.  
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Vi kan teckna en olycksfallsförsäkring för hela styrelsen inkl. ersättare till en 
årskostnad av 2 000 kr alternativt 2 400 kr beroende på vilket alternativ vi väljer. Jag 
tar med underlag till mötet. 
När det gäller ansvarsförsäkring säger LF efter mycket stötande och blötande med 

flera handläggare att det skulle vara högst osannolikt att vi dvs. Kustmiljögruppen 

skulle få något skadeståndsansvar på oss från tredje part. Vi får diskutera vidare på 

mötet. 

 

Kassören överlämnar offert för Kollektiv olycksfallsförsäkring daterad  

2015-02-03, som gäller i två månader från utskriftsdatum d.v.s. till 2015-04-02, 

vilket ligger efter det datum som styrelsen sammanträder i mars månad. 

Kassören redogör vidare för försäkringens omfattning, dess innehåll, pris för 7 

personer inklusive ersättare, några viktiga begränsningar, gemensamma 

bestämmelser om försäkringsavtalet, gruppavtal och avtalstid, vem kan 

försäkras, pris och betalning, du måste anmäla ändringar, personuppgifter och 

vem som är försäkringsgivare. 

Med hänsyn tagen till ärendet komplexisitet förslår kassören att styrelsens 

ledamöter får till uppdrag, att gå igenom offerten och bilda sig en uppfattning 

om dess legitimitet, så att styrelseledamöterna vid sammanträdet den 19 mars 

2015, kan gå till beslut i detta ärende.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 I enlighet med kassörens förslag, varför ärendet bordläggs och skall vara 

med på dagordningen vid styrelsens sammanträde torsdagen den 19 mars 

2015. 

 

 

 

§ 15047 Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15006 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för att ledamoten Pia Prestel under jul, nyårs- och 

trettonhelgerna utarbetat förslag till förvaltnings- och verksamhetsberättelse med 

uppgifter om händelser inom ”kustfamiljen” samt deltagande i externa 

aktiviteter.  
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Sekreteraren har i bilaga till kallelsen utsänt ett utkast till årsredovisning  

 avseende 2014 för de första 20 sidorna och under överläggningen överlämnas de 

                resterande sidorna 21-34, som omfattar Kustmiljögruppens deltagande i externa 

                aktiviteter samt hela ekonomidelen. 

Styrelsen beslutar att 

 Samtliga ledamöter i styrelsen, såväl ordinarie såväl som ersättande 

ledamöter skall senast intill nästa styrelsesammanträde den 17 februari 2015 

lämna skriftligt via mail sina synpunkter på upprättat förslag till 

årsredovisning för verksamhetsåret 2014 till sekreteraren med kopia till 

ordföranden. 

 När kassören upprättat slutligt förslag till resultat- och balansräkning för 

verksamhetsåret 2014, så skall detta dokument tillsändas styrelsens 

ledamöter via mail av sekreteraren.  

 Vid styrelsens sammanträde den 17 februari så skall styrelsen lämna förslag 

till årsmötet i maj 2015 på hur årets resultat för verksamhetsåret 2014 skall 

fastställas och hur detta skall disponeras samt godkännande av övriga 

årsredovisningshandlingar. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren meddelar att årsredovisningshandlingarna i enlighet med vad 

styrelsen tog beslut på i punkt två ovan har skickats ut på remiss 2014-02-03 och 

som finns i diariet med samma datum. 

Synpunkter och rättelser har inkommit från ordföranden via mail 2014-02-03 

och även dessa återfinns i diariet med samma datum. 

 

Likaså har rättelser och kompletteringar inkommit från ledamoten Pia Prestel, 

som påpekar att Christofer Johanssons förnamn bara skall innehålla ett ”f” och 

att bilden på sidan 12 skall kompletteras med uppgifter om foto: John 

Bräutigam. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att upprättat förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2014 skall 

översänds för revision, som enligt stadgarna § 11 skall vara avslutade senast 

den 15 april 2015. 

 Att årets riktade revision skall omfatta lotteriverksamheten för 

verksamhetsåret 2014. 
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 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 styrelsens 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. 

 Att vid styrelsens sammanträde i april månad skall styrelsen lämna förslag 

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

 

 

 

§ 15048     Planering och genomförande av sponsringskampanj 2015 för verksamhets- 

                   åren 2016-2018. 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                    sammanträde 2015-01-22, § 15007. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15007 framkom följande. 

 

                    Sekreteraren gör på nytt en återkoppling till § 15005 i detta protokoll och 

    betonar vikten av en lyckosam sponringskampanj för att kunna förverkliga den 

  treåriga verksamhetsplanen som föreningsstämman tog beslut på vid 

                  ”Höstträffen 2014”, 2014-11-22, § F12. 

  För att belysa sambandet mellan verksamhetsplanen och verksamhetsbudgeten 

                   har sekreteraren tagit fram en matrisbild som visar detta triangeldrama 

                      i form av kommunicerande kärl, vilken bifogas denna kallelse. 

  Ordföranden har i mail till Kennert Täck 2015-01-11, som återfinns i diariet 

   med samma datum gett sin syn på sponsringskampanjen, vilket framgår av 

   raderna nedan… 

 

   ”Nu närmar vi oss nästa styrelsemöte i Kustmiljögruppen och då kommer vi att 

    ta upp Sponsringskampanj 2015 på agendan”. 

 

   ”Därför är det bra om du till mötet tar fram en plan för hur du tänker driva det 

   arbetet.  
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   Frågor som kommer upp är till exempel vilka vi ska vända oss till, hur 

   vi når dom, vilket budskap vi ska ge (motiv för att de ska sponsra) samt vilka 

    belopp som vi ska föreslå liksom också en tidsplan”. 

 

  Kennert Täck och sekreteraren redogör för ledamöterna hur den senaste 

   sponsringskampanjen genomfördes. 

- Mellan ledamöterna i styrelsen fördelades tidigare sponsorer och vänföretag, ett 

   trettiotal, för en förnyad kontakt och personligt besök. Erbjudandet bestod i att, 

   sponsorn/ vänföretaget skulle få företagets namn med logga och kontaktperson 

   publicerat på Kustmiljögruppens hemsida – annonsplats. 

- Härutöver tilldelades sponsorn/vänföretaget ett diplom om sponsorsumman 

   uppgick till minst 500 kronor eller ett inramat diplom om sponsorsumman 

   uppgick till minst 1 000 kronor. Någon huvudsponsor kunde inte vaskas fram, 

   då sponsorsumman skulle uppgå till minst 7 000 kronor. 

- För att underlätta ledamöternas rekrytering av sponsorer/vänföretag togs det 

  fram en reviderad informationsbroschyr under 2013 med inbladning, där Håkan 

  Algotsson, kommunstyrelsens ordförande i bild och text betonade vikten av att 

  stödja Kustmiljögruppen för deras ideella arbete. 

- Kontrakterade sponsorer/vänföretagare erhåller nio nummer av Kustmiljö- 

   gruppens ”Nyhetsbrev”, där ordföranden behandlar viktiga och centrala 

   miljöfrågor som ligger inom ramen för Kustmiljögruppens ändamål och 

  uppgifter enligt stadgarna. 

- Sponsorer/vänföretag har även tillkommit sedan den egentliga sponsorkampan- 

   jen avslutades under 2013. 

 

   Ordföranden betonar vikten av Kennerts uppdrag som sponsorgeneral, som 

   framgår av ärendebeskrivningen på föregående sida genom att vidmakthålla 

   redan kontrakterade sponsorer/vänföretag, men även givetvis utöka antalet 

   sponsorer för de kommande tre åren 2016-2018. 

Ordföranden redogör även kort för de svårigheter som framkommit, då det 

   gäller framtagande av reviderad info-broschyr, se § 15009 i detta protokoll. 

   Det råder stor osäkerhet om, hur det egentligen ser ut och ligger till med 

   medlemsföreningarna i den norra delen av kustremsan i Torsås kommun.  

 

   Existerar verkligen Djursviks Stugförening, som nu är upptagen som 

  medlemsförening i Kustmiljögruppen eller är det andra föreningar såsom 

   Kroka Stugförening och/eller Påbonäs Stugförening, som skall vara 

   medlemmar? Utredning pågår av ordföranden. 
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   Styrelsen beslutar att 

 Ordföranden skall så snart som möjligt, efter det att utredning slutförts, om 

vilka föreningar som skall ingå i Kustmiljögruppens medlemsmatrikel, 

presentera ett förslag på ny info-broschyr för våren 2015, utgåva 4. 

 Till denna info-broschyr skall det tas fram två inbladningar, där den ena är 

direkt avsedd för sponsorkampanj 2015 och den andra av mera allmän och 

informativ karaktär på ett visst tema, som gagnar Kustmiljögruppens 

verksamhet. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Presidiet har vid sin överläggning den 30 januari 2015 hos sekreteraren funderat 

vidare på olika möjligheter, att förstärka de ekonomiska musklerna för 

Kustmiljögruppen, förutom den riktade sponsorkampanjen mot gamla och nya 

vänföretag som nu påbörjas, för att förverkliga den tre-åriga verksamhetsplan 

som föreningsstämman har tagit beslut på 2014-11-22, § F1412. 

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, som utkommer med nio nummer per år, riktas 

till förutom våra kontaktpersoner, vänföretag/sponsorer även till ca 130 

exekutiva personer inom offentlig förvaltning, myndigheter, organisationer och 

allmänhet som är intresserade av vattenfrågor. 

Tanken är att utnyttja Nyhetsbrevet, som en informationslänk till och för att få 

personer att ekonomiskt stödja vår verksamhet genom att det längst ner på sista 

sidan i Nyhetsbrevet finns uppgifter om föreningens bankgironummer till vilket 

alla personer är välkomna att ge sitt bidrag. 

 

Personer som ger ett valfritt belopp till Kustmiljögruppens verksamhet kommer 

under förutsättning att de vill med beaktande av PUL, att finnas angivna på 

hemsidan under linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen” med underrubriken 

”Jag stödjer Kustmiljögruppen - för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Klicka 

på länken nedan för att ta del av presidiets tankar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/jag-stoder-kustmiljogruppen-for-ett-gott-liv-i-

en-livskraftig-kommun/  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 De kommande Nyhetsbreven på sista sidan längst ner skall vara försedd med 

en bankgiro inbetalningstalong, där mottagaren av Nyhetsbrevet har 

möjlighet att skänka ett valfritt belopp till föreningens verksamhet.  

http://www.kustmiljogruppen.org/jag-stoder-kustmiljogruppen-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun/
http://www.kustmiljogruppen.org/jag-stoder-kustmiljogruppen-for-ett-gott-liv-i-en-livskraftig-kommun/
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 De personer som ger ett valfritt belopp till Kustmiljögruppens verksamhet 

kommer under förutsättning att de vill med beaktande av PUL, att finnas 

angivna på hemsidan under linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen” med 

underrubriken ”Jag stödjer Kustmiljögruppen - för ett gott liv i en livskraftig 

kommun” 

 Det åligger kassören att till webbansvarig lämna uppgifter med namn på de 

personer som gett ett frivilligt belopp till Kustmiljögruppens verksamhet för 

inläggning på hemsidan under linjalrubriken ”Stöd Kustmiljögruppen/Jag 

stödjer… 

 I det kommande sponsringsarbetet riktat mot företag/sponsorer skall ske med 

Kennert Täck som projektledare med beaktande av hela styrelsen som en 

kollektiv samlande resurs för ett gott resultat. 

 

 

 

§ 15049  Politiskt kvällsseminarium om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun 

  Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträde 2015-01-22, § 15011. 

  Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15011 framkom följande. 

Planering och genomförande av politiskt kvällsseminarium återfinns i 

Kustmiljögruppens verksamhetsplan för 2015 under punkt A:03, sidan 1, som 

föreningsstämman tog beslut om 2014-11-22, § F12. 

Sekretariatet har upprättat en matrisbild som överskådligt visar deltagarna i 

kvällsseminariet, som delvis reviderats efter presidiets arbetsmöte fredagen den 

9 januari 2015 med representanter för Torsås kommun, Henrik Nilsson Bokor, 

Ks ordförande, Hans Larsson BoM:s ordförande och Pernilla Landin, 

miljöinspektör vid Samhällsbyggnadsförvaltningen tillika sekreterare i 

Vattenrådet. 

                 Matrisbilden bifogas kallelsen. 

Ordföranden har inför sekretariatets expediering av denna kallelse i rubricerat 

ärende, som för övrigt återfinns i diariet 2015-01-12, skrivit följande… 

 

Politiskt seminarium 25 februari 

”Torsås Kustmiljögrupp anordnar ett politiskt seminarium den 25 februari”.  

”Ur Torsås Kommuns översiktplan från 2010 och Torsås Kommuns 

vattenvårdsplan från 2014 kommer vi att lyfta fram några vattenfrågor.   
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Vi kommer att rikta oss till de politiska partierna för att höra deras ambitioner 

och förslag till svar på dessa frågor. Det överordnade tänket är att integrera 

vattenfrågorna i utvecklingen av kommunen inom konceptet Ett gott liv i en 

livskraftig kommun. Vi kommer också att fråga oss vad som kan göras för att ge 

vattenfrågorna större uppmärksamhet och hur vi kan engagera de som bor och 

verkar här”.  

”Inbjudan kommer att riktas till Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 

(gruppledarna för de politiska partierna), Bygg- och miljönämnden, Vattenrådet 

samt kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Vi kommer också att bjuda in 

allmänheten att delta”. 

”Programmet planeras till ca 2.5 timmar med start 18.30”. 

Sekretariatet har fått i uppgift att sondera möjligheterna till lokaler och i 

               skrivandets stund pekar allt mot Olofsgården i Torsås med alternativ lokal 

                   Folkets hus i Torsås. En utav fördelarna med Olofsgården är att det finns ett 

                rejält kök, som underlättar om vi tänker på en enklare förtäring. 

Presidiet upprättar på delegation förslag till… 

 

* inbjudan, 

* detaljprogram, 

* distribution av inbjudan och detaljprogram sker under vecka 04. 

Ordförande meddelar, att inbjudan med bakgrund och frågeställningar kommer 

att distribueras under helgen i vecka 04 till alla de personer som varje månad 

erhåller Kustmiljögruppens Nyhetsbrev av sekretariatet. 

Seminariet inleds med mingel mellan 18.00 till 18.30, därefter börjar det 

egentliga programmet i Olofsgården, Torsås. 

Vidare kommer det politiska seminariet att återfinnas på kommunens hemsida 

under ”evenemangskalendern” och en särskild massmediaplan kommer att tas 

fram av presidiet, där bland annat ordföranden intervjuas av lokalpressen liksom 

framtagandet av en annons. Fotodokumentation kommer att ske av seminariet. 

Genom att klicka på den blå länken nedan, så kan Du ta del av hur arbetet 

kontinuerligt framskrider. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-

kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-

25-februari-med-borjan-18-00/  

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-med-borjan-18-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-med-borjan-18-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-kvallsseminarium-om-kust-grund-och-ytvatten-i-torsas-kommun-onsdagen-den-25-februari-med-borjan-18-00/
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Styrelsen beslutar att 

 

 Presidiet skall avlämna rapport om hur arbetet med ”det politiska 

kvällsseminariet” framskrider med tillhörande material, massmediaplan mm. 

vid styrelsens sammanträde tisdagen den 17 februari. 

 

 Pia Prestel ansvarar för själva ”minglet” före seminariet  

 

 Sekretariatet tar i övrigt fram en ”checklista” för själva seminariet i enlighet 

med gällande praxis med uppgifter på vem eller vilka av styrelsens 

ledamöter som gör vad enligt principen ”god framförhållning”, som skall 

godkännas av presidiet. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren har på ordförandens uppdrag via mail översänt 172 inbjudningar 

inklusive Vision Bergkvaras och Vattenrådets sändlistor, som återfinns i diariet 

2015-01-31 omfattande följande dokument… 

# Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

Sekreteraren har vid upprepade tillfällen försökt att komma fram till Ks 

ordförande Henrik Nilsson Bokor och trots löfte om återkoppling på av presidiet 

upprättat förslag till program med hålltider, har så inte skett. 

Förnyad kontakt med kommunledningen kommer att ske under vecka 07 av John 

Bräutigam och återfinns i diariet 2015-02-07. 

2015-02-07 

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

ordförande med rubriken ”Möte tisdag 10 feb kl. 15.00″. 

Presidiets upprättade förslag till Inbjudan och programblad med uppgifter om 

                     hålltider, föreläsare och de fem frågor som förhoppningsvis skall finna sitt svar 

                under kvällen har bifogats kallelsen. 

Presidiet har även vid sitt sammanträde den 30 januari 2015 tänkt sig följande 

plan för massmediakontakter… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Mote-tisdag-10-feb-kl-15.00.pdf
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… Att på kommunens hemsida under ”evenemangskalender” ge information om 

att ”allmänheten” har en öppen inbjuden om deltagande vid Kustmiljögruppens 

politiska seminarium i Olofsgården.  

                   … Ordföranden intervjuas onsdagen den 18 februari av lokalpressen och 

                   berättar med bild om tankarna bakom Kustmiljögruppens initiativ till det 

                  politiska seminariet och förväntningarna på detta.  

… Lördagen den 21 februari, annons i Barometern-OT och Östran som vänder 

sig till allmänheten och ger en kort bakgrund till det politiska seminariet, som på 

förslag utarbetas av John Gunnar Alexandersson med hänsyn till hans gedigna 

kunskaper inom marknadsföring och reklam.  

 

Sekreterarens förslag på checklista har bifogats kallelsen och gås igenom med 

kommentarer och ansvarsområden för styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden berättar även att samtliga fyra föreläsare nu tackat ”ja” till 

inbjudan, där det av programbladet framgår… 

 

# Henrik Nilsson Bokor  Vad säger Översiktsplanen om  

   Ks ordförande                                       kommunens ”vatten” utifrån de fem 

                                                                 frågorna? 

# Hans Larsson  Vad säger Vattenvårdsplanen om 

   BoM nämndens ordförande   kommunens ”vatten” utifrån de fem 

    frågorna? 

# Christofer Johansson  Politikers möjligheter att arbeta med 

   Ks 2:e vice ordförande                         miljöfrågor i Torsås kommun? 

# Pernilla Landin  Vattenmyndighetens förslag på åtgärds- 

   Sekreterare i Vattenrådet                       program 2015-2021, utifrån ett 

   Miljöinspektör                                     kommunalt perspektiv! 

 

Intill dagens sammanträde har 16 deltagare anmält sig, inkluderande föreläsare 

och styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden kan konstatera, att det som rimligen står i Kustmiljögruppens makt 

i form av planering, organisation och förberedelser nu ligger på plats, men där 

antalet deltagare hitintills klart ligger mycket under de 60 personer som satts 

som mål för seminariet. 
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Styrelsen beslutar att 

 Utvärdering av det politiska seminariet skall ske vid styrelsens sammanträde 

i mars månad 2015. 

 

 

 

§ 15050  Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför 

                   säsongen 2015 

 

  Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                sammanträden 2014-08-28, § 14125 resp. 2014-09-23, § 14126 resp.  

                    2015-01-22, § 15013. 

  Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15013 framkom följande. 

  Ordföranden och Pia Prestel har haft ett möte med Martin Storm, samhälls- 

byggnadschef i Torsås kommun onsdagen den 14 januari på kommunhuset i 

Torsås, varvid det upprättades ett PM av John Bräutigam, som återfinns med 

tillhörande mailkorrespondens i diariet 2015-01-22. 

  

2015-01-22 

Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Omhändertagande av vass” jämte 

en bifogad fil… 

# Vass-slåtter och omhändertagande av vass. (PDF) 

   

Ordföranden redogör inför styrelsen resultatet av det förda samtalet i upprättat 

PM med tillhörande mailkorrespondens enligt ovan och bekräftar att det 

upprättade PM:et är just ett PM, som styrelsens ledamöter har full rätt att lämna 

sina synpunkter och tankar på. 

  Ledamöterna i BoM-nämnden har fått upprättat PM, vilket kommer att 

                    diskuteras i nämnden, allt enligt ledamöternas egna önskemål. 

 

    Styrelsen beslutar att 

 Ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse har rätt att lämna sina synpunkter 

och tankar i upprättat PM intill den 10 februari 2015, då kallelse till 

styrelsesammanträde skall expedieras av sekreteraren. 

 

   

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Omhandertagande-av-vass-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/PM-omh-ñndertagande-av-vass-2015-01-152.pdf


15 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

I enlighet med styrelsens beslut från den 22 januari 2015, så har ledamöterna Pia 

Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) avlämnat sina tankar och synpunkter på 

upprättat PM, som återfinns i diariet 2015-02-09. 

 

Ordföranden redogör vidare för, att Martin Storm, samhällsbyggnadschef i 

Torsås kommun har under måndagen den 16 februari återkommit efter den 

mailkorrespondens som skedde 2015-01-22 och som finns i noterad i ärende- 

beskrivningen ovan. Av samtalet framgår att BoM-nämnden inte i sak har något 

att erinra mot det PM som John Bräutigam har upprättat. 

  Ordföranden har tagit del av Pia Prestels och Kåge Eklunds utarbetade förslag 

                      till text som är utarbetat som ett samråd med tydliga aktörer/parter kopplade till 

                    ansvarsområden, som förutsätter godkännande av såväl BoM-nämnden såväl 

   som Kustmiljögruppens medlemsföreningar, innan det kan godkännas och träda 

               ikraft före den 16 juli 2015. 

 

  Styrelsen beslutar  

 Att ordföranden intill sammanträdet i april månad 2015 skall till styrelsen 

framlägga ett framförhandlat dokument - samråd eller motsvarande – med 

BoM i Torsås kommun, som på ett ekonomiskt och tillförlitligt sett beaktar 

alla miljöfaktorer, då det gäller omhändertagande av vass inför säsongen 

2015 för Kustmiljögruppens medlemsföreningar. 

 Vidare att det framförhandlade dokumentet, godkänt av såväl BoM-nämnden 

i Torsås kommun såväl som medlemsföreningarna i Torsås Kustmiljögrupp, 

är en förutsättning för att planering och genomförande av vasslåtter 2015 

över huvud taget kan bli möjligt med hänsyn tagen till Kustmiljögruppens 

schemaläggning och samordningsansvar. 

 

 

 

§ 15051 Havs- och vattenforums kongress i Göteborg 26-27 maj 2015 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                    sammanträde 2015-01-22, § 15016. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 21 januari 2015, § 15016 framkom följande. 
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 Sekreteraren redogör för att det inkommit mail 2014-12-04 i rubricerat ärende, 

             som återfinns i diariet med samma datum. 

 

2014-12-04 

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

rubriken ”Havs- och vattenforum 2015 – boka 26-27 maj i din kalender. 

 

Programmet för 2015, det tredje Havs- och vattenforat är ännu inte fastlagt, men 

sista anmälningsdag torde vara i primo maj.  

 

Sekreteraren redogör för att John Bräutigam och Kennert Täck representerade 

Kustmiljögruppen vid Havs- och vattenforums kongress 20-21 maj 2014 i 

Göteborg.  

 

Vi detta tillfälle betalde Vattenrådet kursavgifterna med 1 700 kronor per person 

och en övernattning för Kennert Täck, då ordföranden disponerar eget logi i 

Göteborg.  

  

Ett rimligt antagande för deltagande torde vara… 

- Kursavgift 1 700 kronor per person 

- Logi                              1 500 kronor per person 

- Resekostnader           1 000 kronor beroende på val av transportmedel 

 

Ordföranden ger en kort återblick till föregående års Havs- och vattenforum, 

”som är en konferens som samlar deltagare från hela vatten-Sverige och alla 

olika sektorer. Här träffas folk som jobbar med söt-, salt-, grund-, dricks-, 

avlopps- och fiskevatten. Här möts branschföreträdare från olika näringar, 

forskare, tjänstemän, ideella föreningar och andra som jobbar för levande hav, 

sjöar och vattendrag.  

 

Från Torsås Kustmiljögrupp deltog John Bräutigam och Kennert Täck, med 

finansiellt stöd från Vattenrådet för Bruatorpsån, Grisbäcken och 

Brömsebäcken.  

 

2014 års tema var Samarbete och helhetssyn. De tre fokusområdena minskad 

övergödning, ökad biologisk mångfald i rinnande vatten och hållbart fiske 

täcktes in av programmet men man hade breddat sig med att ta in frågor som rör 

dricksvatten och havsplanering samt några andra aktuella frågor i Havs- och 

vattenmyndigheten, som anordnar konferensen”.  

 

Klicka på länken nedan för att ta del av ordförandens minnesanteckningar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Havs-och-

vattenforum-2014-rapport-JB.pdf  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Havs-och-vattenforum-2015-boka-26-27-maj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Havs-och-vattenforum-2014-rapport-JB.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/11/Havs-och-vattenforum-2014-rapport-JB.pdf
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Det är ordförandens uttalade önskan att två ledamöter från styrelsen kan 

representera Kustmiljögruppen vid årets Havs- och vattenforum 2015. 

Det är även ordförandens förhoppning av denna närvaro kan finansieras i 

samverkan med Vattenrådet. 

 

Registrering och anmälan till årets Havs- och vattenforum sker via mail och 

öppnar 2015-02-14.  

 

All praktisk information återfinns på länken nedan 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-

vattenforum-2015/praktisk-information.html  

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Målsättningen är, att två deltagare från styrelsen skall representera 

Kustmiljögruppen vid 2015 års Havs- och vattenforum, 20-21 maj 2015 i 

Göteborg. 

 

 Intresseanmälan skall vara Kustmiljögruppens sekretariat tillhanda senast 

den 10 februari 2015, då kallelse går ut till styrelsens sammanträde den 17 

februari 2015. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren meddelar, att ”ordföranden i skrivandets stund per den 9 februari 

2015 är intresserad av att delta och anmäler sitt intresse med förbehållet att 

utröna finansiering via Vattenrådet, ”om det blir aktuellt att framföra min 

kandidatur”. Övriga ledamöter har inte inlämnat någon intresseanmälan till 

sekretariatet per den 10 februari 2015, för att delta vid Havs- och vattenforum, 

26-27 maj 2015 i Göteborg, då denna kallelse går ut till styrelsens ledamöter. 

 

Ordföranden meddelar, att anmälningsfunktionen via nätet för deltagande ännu 

inte har öppnat, därav är ej heller detaljprogrammet känt, varför det känns lite 

väl tidigt, att ha en uppfattning om att ett ev. deltagande känns meningsfullt och 

relevant. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Bordlägga ärendet intill mars månads styrelsesammanträde med hänsyn 

taget till vad som framkommer av sista stycket ovan. 

 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/praktisk-information.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/havs--och-vattenforum-2015/praktisk-information.html
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 När detaljprogram föreligger för Havs- och vattenforums kongress i 

Göteborg den 26 -27 maj, så kan och skall förnyat beslut tas i detta ärende, 

om Kustmiljögruppen skall vara representerad vid Havs- och vattenforums 

kongress i Göteborg 26-27 maj och i så fall vilka, som skall representera 

föreningen. 

 

 Anmälan om deltagande skall ske till sekreteraren innan kallelse går ut till 

nästa styrelsemöte, vilket sker torsdagen den 12 mars 2015. 

 

 

 

 

§ 15052 Planering och genomförande av ”Vårträffen 2015” med efterföljande årsmöte 

                      lördagen den 9 maj 2015 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                    sammanträde 2015-01-22, § 15018. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15018 framkom följande. 

 

  Presidiet föreslår styrelsen att ”Vårträffen 2015” går av stapeln lördagen den 9 

                maj 2015 med början 09.30 i BBK:s klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn. 

  Programmet för vårträffen kommer att koncentreras till i huvudsak tre delar… 

 Återrapportering till medlemsföreningarnas kontaktpersoner vad som har 

framkommit enligt §§ 15013 - 15015 i detta protokoll, 

 Sedvanligt årsmöte med medlemsföningarna enligt vad som framgår av 

stadgarna i § 14. 

 En enklare förtäring med mingel. 

  Presidiet bokar lokal och utarbetar förslag till kallelse och inbjudan enligt 

                    framtagen checklista. 

 

 

                   Ordföranden vill att de tre programpunkterna ovan kompletteras med en fjärde, 

                   där Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet får möjlighet att berätta om 

                      intressanta pågående och planerade vattenvårdsprojekt inom Torsås kommun. 

                   Detta medför att ramen för ”Vårträff 2015” kommer att se ut enligt följande. 

- Återrapportering till medlemsföreningarnas kontaktpersoner vad som har 

framkommit enligt §§ 15013 - 15015 i detta protokoll, nämligen… 
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- § 15013 – Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass 

inför säsongen 2015. 

- § 15014 – Vasslåtter 2015 med planering, genomförande och 

omhändertagande samt uppföljning och utvärdering i samverkan med Torsås 

kommun. 

- § 15015 – Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- 

miljötillstånd avseende vassklippning i Torsås kommun. 

- Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet berättar om intressanta pågående 

och planerade vattenvårdsprojekt inom Torsås kommun. 

- Sedvanligt årsmöte med medlemsföningarna enligt vad som framgår av 

stadgarna i § 14. 

- En enklare förtäring med mingel. 

 

                      Styrelsen beslutar att 

 Fastställa presidiets förslag till tidpunkt, plats och ramprogram med tillägg 

för deltagande av Pernilla Landin vad avser ”Vårträffen 2015”. 

 Detta ärende skall vara med på dagordningen till mars månads styrelsemöte 

med Kustmiljögruppen. 

 

   

                 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Ordföranden meddelar, att Båtklubbens lokal är bokad till lördagen den 9 maj 

  2015. Bekräftelse på denna information återfinns i diariet 2015-02-05. 

2015-02-05 

Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Båtklubben 9 maj”. 

John Gunnar Alexandersson framför tankar på och önskemål om, att presidiet i sin 

inbjudan till ”Vårträffen 2015” och medlemsföreningarna lyfter fram en central 

och viktig vattenmiljöfråga, som föreningarna skall tänka på och redogöra för den 

9 maj 2015- en vattenmiljöfråga som vi med ”det goda samtalet som grund” kan 

finna koncensus kring. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Batklubben-9-maj.pdf
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Fastställa presidiets förslag till tidpunkt, plats och ramprogram med tillägg 

för deltagande av Pernilla Landin vad avser ”Vårträffen 2015”. 

 Att sekretariatet upprättar i likhet med tidigare ”Vårträffar” förslag till 

checklista för vilka styrelseledamöter som ansvarar för och gör vad. 

 Detta ärende skall vara med på dagordningen till mars månads styrelsemöte 

med Kustmiljögruppen. 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag och med tillägg för John Gunnar 

Alexanderssons tankar på och önskemål om, som framgår av sista stycket på 

föregående sida. 

 

 

 

§ 15053  Förslag på förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för 

                    Södra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 med tillhörande miljökonsekvens- 

                    beskrivningar för Sveriges fem vattendistrikt – Vattenmyndigheten 

  Se tidigare ärendebeskrivningar i detta ärende från styrelsens sammanträden  

                      2014-11-26, § 14206 resp. 2015-01-22, § 15026. 

  Se även inkommen handling i diariet 2014-11-03. 

  Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015, § 15026 framkom följande. 

2014-11-03 

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

rubriken ”Förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer” som återfinns på 

länken http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-

vattenforvaltning.aspx och som tillsänts ledamöterna i Kustmiljögruppens 

styrelse. 

 

Ett utdrag ur texten lyder… 

 

Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring ”Förslag 

till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning, för Sveriges fem vattendistrikt”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/06/Forslag-till-forvaltningsplan1.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2014/Pages/samrad-for-vattenforvaltning.aspx
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I samrådsdokumenten kan du läsa om hur det står till med vattnet där du bor, 

vilka åtgärder som behöver genomföras och vad som redan har genomförts. 

Håller du med om myndigheternas bedömningar och förslag? 

 

Samrådshandlingarna finns tillgängliga hos länsstyrelser och kommuner inom 

distrikten samt här på vår webbplats. Det anordnas även samrådsmöten på olika 

platser i distrikten, mer information om dessa hittar du i vår kalender. 

 

Förvaltningen av svenska sjöar, vattendrag, grund- och kustvatten utvecklas i 

samverkan med de som berörs. Att skapa delaktighet på lokal nivå är en av 

hörnstenarna i arbetet med vattenförvaltningen. Därför hålls samråd inför större 

beslut i viktiga och övergripande frågor. 

 

Var med och påverka för en bättre vattenmiljö i Sverige, vi ser fram emot att 

höra ifrån dig. 

Tillsammans värnar vi vattnets värden! 

Mer information om samrådsperioden och våra dokument hittar du under 

Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015. 

Ordföranden meddelar i mail 2014-12-19, som finns i diariet med samma datum, 

till Pernilla Landin att Kustmiljögruppen kommer att vara representerad genom 

sin ordförande på samrådsmötet i Kalmar den 11 februari 2014. 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta att 

 Kustmiljögruppens skall vara representerad vid detta samråd av John 

Bräutigam och Pia Prestel samt helst två ytterligare deltagare.  

Samåkning erbjuds av ordföranden. 

 

 Anmälan om deltagande sker på den blå länken nedan. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150211-

samradsmote-kalmar.aspx  

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150211-samradsmote-kalmar.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2015/Pages/150211-samradsmote-kalmar.aspx
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Pia Prestel har till sekretariatet meddelat, att ordföranden till henne uppgivet att 

det inte finns enligt dennes vetskap några ytterligare styrelseledamöter, som har 

för avsikt att delta i Vattenmyndigheten för södra Östersjön och 

Länsstyrelsernas samråd. 

Ordföranden och ledamoten Pia Prestel ger en kort genomgång om vad som 

förutvarandes vid samrådsmötet i Kalmar den 11 februari 2015 och om den 

vidare bearbetningen om hur ”Förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjöns 

vattendistrikt 2015-2021” skall hanteras av Kustmiljögruppen. 

 

Nyhetsbrevet för februari månad skriver Kustmiljögruppens ordförande… 

  Tyck till om ditt vatten  
Nu kan du läsa om sjöar och vattendrag i din hembygd. Den 1 november började den 
svenska samrådsperioden för EU:s vattendirektiv, vilket innebär att du kan se hur 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt tycker att ditt lokala vatten 
mår och vilka åtgärder mot övergödning som den tycker är lämpliga.  
 
Vattenmyndigheten vill ha svar på samrådsmaterialet senast 30 april 2015. Det är en 
del i den svenska vattenförvaltningen som skapats för EU:s ramdirektiv för vatten.  
I samrådsmaterialet har hälsan hos tusentals sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten beskrivits. Där kan du också läsa vilka åtgärder Vattenmyndigheten 
föreslår att myndigheter och kommuner ska vidta för att förbättra vattnen.  
I december 2015 fattas det viktiga beslutet om åtgärdsprogram för perioden 2015 till 
2021. Besluten fattas av de så kallade Vatten-delegationerna som i huvudsak består av 
folk från kommuner och näringsliv.  
 
Den 11 februari ordnade Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt ett 
samrådsmöte i Kalmar. Kustmiljögruppen var representerad av Pia Prestel och mig 
själv. Lena Peribert, ny i styrelsen för detta år, deltog också men som representant för 
skogs-näringen. 
  
Programmet inleddes av landshövding Stefan Carlsson under rubriken ”Tid för bättre 
vatten”. Han gjorde en tydlig markering av att vattenfrågorna måste tas på allvar. 
 
Sedan fortsatte programmet med olika presentationer. I åtgärdsprogrammet föreslår 
man 78 olika åtgärder till 18 centrala myndigheter och 20 kommuner inom vårt 
område. Avsikten med planen är bland annat att förtydliga vem som ska göra vad - och 
inte minst – vem som har ansvaret. Vi har cirka 26 000 vattenförekomster i Sverige och 
till syvende och sist handlar det om vem som ska betala. Man redovisade ett 
räkneexempel att det behövs uppåt 6 miljarder kronor per år för fysiska åtgärder och 
att vi för närvarande inte ens har 1 av dessa. Det framkom helt klart att kraven på vad 
kommunerna ska göra ökar betydligt. 
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Inom styrelsen funderar vi på hur vi ska ställa oss till samrådsmaterialet, om vi ska 
tycka till om det, och i så fall, vad. Det är inte helt lätt att sätta sig in i detta. 
 

Vad vi emellertid vet är, att Vattenrådet och Torsås kommun via BoM: nämnden 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att lämna ett remissvar via det 

webbaserade formulär som Vattenmyndigheterna har utarbetat. 

 

Vi vet också att det redan inkommit svar från olika remissinstanser, men den 

vägledande stjärnan för Kustmiljögruppen måste ändock vara att genuint veta 

vad som skall sägas, tyckas och framläggas och inte förledas att titta på vad 

andra tycker eller har för uppfattning. 

Presidiet tycker att det i nuläget känns lite för tidigt till, att ta ställning till om, 

remissvar skall och kan ges. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Ge presidiet i uppdrag att lämna ett remissvar omfattande ”förslag på 

förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för Södra 

Östersjöns vattendistrikt 2015 – 2021 med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivningar, i den mån presidiet finner det lämpligt och 

arbetsmässigt möjligt, utifrån den samlade arbetssituationen. 

 

 

 

§ 15054 Ansökan om kulturbidrag – Torsås kommun. 

 Sekreteraren redogör för att det inkommit mail från kultur- och fritidsförvalt- 

  ningens enhetschef Karin Seebass, Torsås kommun med rubriken  

                ”Ansökan om kulturbidrag, som återfinns i diariet 2015-02-03. 

 I mailet framgår följande… 

 Glöm inte att söka kulturbidrag! Ansökan skickas till Torsås kommun och 

                   mailas till karin.seebass@torsas.se eller lämnas in på biblioteket.  

 

                     Sista ansökningsdag är den 1 mars. 

 Av mailet framgår även att ”tänk på att barn- och ungdomsverksamhet 

                     prioriteras”! 

Sekretariatet har med anledning av ”uppropet om att ansöka om kulturbidrag” 

och tidigare erfarenheter från verksamhetsåret 2013 skickat ett mail 2015-02-08 

mailto:karin.seebass@torsas.se
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till Karin Seebass och Lena Robertsson med frågan om ”Kustmiljögruppen är 

kvalificerad att ansöka om föreningsbidrag för 2015” jämte tre bifogade filer…  

 

# Stadgar (PDF) 

# Verksamhetsplan för åren 2015-2017 (PDF) 

# Verksamhetsbudget för åren 2015-2017 (PDF) 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren har via telefon måndagen den 16 februari varit i förnyad kontakt 

med Karin Seebass, för att förvissa sig om, att Kustmiljögruppen verkligen är 

kvalificerad som ideell miljöförening, att söka föreningsbidrag för 2015. 

Det finns två ekonomiska bidrag från Kultur- och fritid, som organisatoriskt 

ligger under bildningsnämnden och dessa är enligt hemsidan… 

Föreningsbidrag 

        För att komma i fråga för bidrag ska föreningen ha barn- och 

                      ungdomsverksamhet med visst antal aktiva deltagare, ledare och ett visst antal 

               mötestillfällen. 

Kulturbidrag 

Föreningar, organisationer, offentliga förvaltningar och studieförbund med 

verksamhet i Torsås kommun kan söka kulturbidrag. Syftet med  

kulturbidraget är, dels att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud för 

invånare och besökare, men också att främja ett bevarande av det kulturarv som 

finns i kommunen. Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras. 

Kulturbidrag kan endast sökas för kulturverksamhet som i första hand äger rum i 

Torsås kommun. Det kan sökas antingen som ett bidrag eller en förlustgaranti. 

Ansökan kan göras en gång om året. Sista ansökningsdag är den 1 mars. 

Program/verksamhetsbeskrivning och kostnadsbudget bifogas. 

Beslut om eventuellt kulturbidrag sker efter prövning i bildningsnämnden och 

efter nämndens ekonomiska förutsättningar. 

 

Om verksamheten/programmet för vilken bidraget beviljats inte genomförs 

ska det återbetalas. 

 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta 

 Att med hänvisning till de regler som gäller för föreningsbidrag och 

kulturbidrag, kan presidiet vid genomgång och utvärdering av gällande 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Forslag-till-stadgar-for-Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsplan-för-åren-2015-20172.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Förslag-till-budget-2015-med-flerårsplan-2016-20171.pdf
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regelverk inte se, att Kustmiljögruppen med nuvarande liggande 

verksamhetsplan för åren 2015-2017 är kvalificerad att uppbära kulturbidrag 

för sin verksamhet. 

 

 Att ansökan om kulturbidrag inte skall ske med motiveringen enligt punkt 1 

ovan. 

 

 Att ansökan om föreningsbidrag inte skall och kan ske med motiveringen att 

Kustmiljögruppen knappast bedriver någon form av ungdomsverksamhet. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

Informationsärenden §§ 15055 – 15063 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

  överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

Beslutar styrelsen att 

 Lägga informationsärendena till handlingarna 

              

 

§ 15055 Uppdatering av hemsidan 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

 

2015-02-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”Återkoppling angående hemsidan” jämte en 

bifogad fil… 

# Information – ny linjalrubrik med sidinformation. (PDF) 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Aterkoppling-angaende-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Information-ny-linjalrubrik-med-sidinformation.pdf
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§ 15056 Kalmasundskommisionen 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

2015-02-03 

Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ” Musselprojekt Baltic Blue 

Growth 2016-2018 – Ansökan inlämnad i första steget” jämte tre bifogade 

filer… 

 

# Letter of Commitment. (PDF) 

# Final Concept note. (PDF) 

# LOVA-Musselodling till foderproduktion i Kalmar län 2014 – skannad 

ansökan . (PDF) 

2015-02-10 

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

ordförande med rubriken ”Möte för arbetsgruppen i 

Kalmarsundskommissionen 6/3 kl. 10.00 i Färjestaden”. 

 

 

 

§ 15057 Vattenrådet 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

 

2015-01-26 

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

rubriken ”Kallelse till Vattenrådets styrelsemöte den 12/2 2015 kl. 17.30″ 

jämte en bifogad fil… 

# Kallelse till Vattenrådets styrelsemöte 2015-02-12, kl. 17.30. (PDF) 

 

2015-02-03 

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

rubriken ”Vattenaktiviteter under våren”. 

 

 

  

§ 15058 Kustmiljögruppens aktuella och pågående projekt 

 

 Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

                     ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Musselprojekt-Baltic-Blue-Growth-2016-2018-Ansokan-inlamnad-i-forsta-steget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/2015-01-29-BBG-1st_call_Letter_of_commitment.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Final-Concept-note.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/LOVA-Musselodling-till-foderprod-Kalmar-l-ñn-2014-scanned-ans-Âkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/LOVA-Musselodling-till-foderprod-Kalmar-l-ñn-2014-scanned-ans-Âkan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Mote-med-arbetsgruppen-i-KSK-2015-03-06.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-till-Vattenradets-styrelsemote-2015-02-12.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kallelse-styrelsem-Âte-12-feb-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenaktiviterer-under-varen-2015.pdf
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 2015-01-24 

               Centralt utskick av… 

                 Inbjudan (PDF) till Kustmiljögruppens politiska seminarium onsdagen den 

                   25 februari 2015 via… 

                  # mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

                  # mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 

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

                       kommun, jämte två bifogade filer… 

                     # Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

                  # Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

2015-01-25 

                Sekretariatet översänder mail (PDF) till John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

                ordförande med rubriken ”reviderad version av fem frågor” till det politiska 

                  seminariet den 25 februari för godkännande jämte en bifogad fil… 

                # Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

     2015-01-25 

                 Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

                  med rubriken ”Inbjudan och startmaterial” jämte två bifogade filer… 

                     # Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF) 

                 # Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

 2015-01-25 

                  Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

                 ordförande som godkänner bifogade handlingar för utskick med rubriken 

              ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium” jämte tre bifogade filer… 

                   # Inbjudan till Politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF) 

                    # Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

                # Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

 2015-01-26 

                     Inkommer svarsmail (PDF) från Yvonne Nilsson, kommunsekreterare i 

                Torsås kommun med rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt  

                   seminarium”. 

                2015-01-26 

                     Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

                 med rubriken ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium”. 

              2015-01-26 

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

               ”Kustmiljögruppen inbjuder till politiskt seminarium”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-politiskt-seminarium-Kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-politiskt-seminarium-Sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-politiskt-seminarium-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Reviderad-version-av-fem-fragor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-och-stratmaterial.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv.-Kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-Ñllbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-Âr-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-hållbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Kustmiljogruppen-inbjuder-till-politiskt-seminarium1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Kustmilogruppen-inbjuder-till-politiskt-seminarium.pdf
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                  2015-01-27 

                   Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens 

                politiska seminarium den 25 februari 2015 – Lena Peribert, 

                     Kustmiljögruppen. 

                2015-01-28 

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

               rubriken ”Principskiss och ifylld anmälningsblankett för vattenverksamhet”, 

              jämte två bifogade filer… 

                     # Principskiss ”Biotopvård”(PDF) 

                  # Länsstyrelsens ”Information om vattenverksamhet och strandskydd” samt 

                      ”Anmälan om vattenverksamhet och ansökan om dispens från 

                       strandskyddet”. (PDF)                     

2015-01-29 

Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens 

politiska seminarium den 25 februari 2015 – Nina Johansson, Torsås 

kommun. 

2015-01-30 

Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens 

politiska seminarium den 25 februari 2015 – Kent Freij, Torsås kommun. 

2015-01-31 

Centralt utskick av… 

inbjudan (PDF) till Kustmiljögruppens politiska seminarium onsdagen den 

25 februari 2015 via… 

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

och organisationer samt massmedia eller i övrigt är intresserade av vår 

verksamhet jämte två bifogade filer… 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – startmaterial 2015-01-25 (PDF) 

# Ett gott vatten i en hållbar kommun – matrisbild med frågor (PDF) 

2015-02-01 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15015 från styrelsens 

sammanträde 

2015-01-22 till Rune Fransén, sakkunnig i miljöfrågor jämte en bifogad fil… 

# Samråd med Länsstyrelsen om förnyat femårigt -2016-2020- miljötillstånd 

avseende vassklippning i Torsås kommun.(PDF) 

 

2015-02-01 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15022 från styrelsens 

sammanträde 2015-01-22 till styrelseledamöterna i Södra Kärr 

samfällighetsförening jämte en bifogad fil… 

# Länsstyrelsens pilotprojekt om ”Tunnskiktsmuddring i den delvis instängda 

viken i Södra Kärr mellan Nötholmen och fastlandet”. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-politiskt-seminarium-25-feb.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Principskiss-och-ifylld-anmalningsblankett-for-vattenverksamhet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/principskiss-biotopv-Ñrd.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/exempel-p-Ñ-ifylld-_anmalan_vattenverksamhet_biotopvard1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/exempel-p-Ñ-ifylld-_anmalan_vattenverksamhet_biotopvard1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/exempel-p-Ñ-ifylld-_anmalan_vattenverksamhet_biotopvard1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-om-deltagande-politiskt-seminarium-2015-02-251.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-politiskt-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-till-Politiskt-seminarium-25-februari-20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Inbjudan-politiskt-seminarium-Ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Ett-gott-vatten-i-en-h-%C3%91llbar-kommun.-Startmaterial-2015-01-25-inf-%C3%82r-Politiskt-seminarium.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-h%C3%A5llbar-kommun-matrisbild.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Exp.-av-§-15015-2015-01-22-Samrad-med-lansstyrelsen-for-miljotillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15015-2015-01-22-Samrad-med-Lansstyrelsen-om-fornyat-femarigt-miljotillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15015-2015-01-22-Samrad-med-Lansstyrelsen-om-fornyat-femarigt-miljotillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15022-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15022-2015-01-22-Lansstyrelsens-pilotprojekt-om-Tunnskiktsmuddring.doc
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15022-2015-01-22-Lansstyrelsens-pilotprojekt-om-Tunnskiktsmuddring.doc
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2015-02-01 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) §§15025 och 15027 från styrelsens 

sammanträde 2015-01-22 till Lena Ovesson jämte två bifogade filer… 

# Samprojekt för ”Hållbar kommun” – vattnets avgörande betydelse för de 

tre hörnstenarna miljö, näringsliv och samhälle. (PDF) 

# Planering av ”Vårträff 2016″ i samband med miljökonferens á la grand. 

(PDF) 

 

2015-02-03 

Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) till sekretariatet från John 

Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Kulturbidrag”, som 

även återfinns i diariet 2015-02-08. 

2015-02-05 

Inkommer kopia av mail för kännedom (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande med rubriken ”Båtklubben 9 maj”. 

2015-02-07 

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

ordförande med rubriken ”Möte tisdag 10 feb kl. 15.00″. 

2015-02-08 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) nedan angiven fråga till 

enhetschefen Karin Seebass, Kultur och Fritid, Torsås kommun ”om 

Kustmiljögruppen är kvalificerad att ansöka om föreningsbidrag för 2015″ 

jämte tre bifogade filer… 

# Stadgar (PDF) 

# Verksamhetsplan för åren 2015-2017 (PDF) 

# Verksamhetsbudget för åren 2015-2017 (PDF) 

# länk till Kustmiljögruppens hemsida – www.kustmiljogruppen.org 

 

2015-02-15 

Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens 

politiska seminarium den 25 februari 2015 – Rune Fransén, 

Kustmiljögruppen  

2015-02-16 

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

ordförande som avser handlingar till Christofer Johansson, föreläsare vid 

seminariet den 25 februari på Olofsgården för avstämning jämte tre 

bifogade filer… 

# Politiskt seminarium för ett gott liv i en livskraftig kommun, Torsås 25 

februari 2015. (PDF) 

# Program med hålltider – politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF) 

# ”Ett gott vatten i en hållbar kommun”. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/exp.-2015-01-22-§§-15025-och-15027.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15025-2015-01-22-Samprojekt-for-hallbar-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15025-2015-01-22-Samprojekt-for-hallbar-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15027-2015-01-22-Planering-av-Vartraff-2016-i-samband-med-miljokonferens-a-la-grand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kulturbidrag-vidarebefordrat-for-kannedom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Batklubben-9-maj.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Mote-tisdag-10-feb-kl-15.00.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kulturbidrag-fraga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Forslag-till-stadgar-for-Torsas-Kustmiljogrupp-foreningsstämma-2014-11-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsplan-för-åren-2015-20172.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Förslag-till-budget-2015-med-flerårsplan-2016-20171.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Politiskt-seminarium-25-februari1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Presentation-Politiskt-seminarium-2015-02-25-Kustmilj-Âgruppen-John-B.-UTAN-BILDER.ppt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Presentation-Politiskt-seminarium-2015-02-25-Kustmilj-Âgruppen-John-B.-UTAN-BILDER.ppt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Program-med-hålltider2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-hållbar-kommun-matrisbild2.pdf
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2015-02-16 

Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens 

politiska seminarium den 25 februari 2015 – Leif Lindberg, Bergkvara 

Hembygdsgille. 

2015-02-16 

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

ordförande som avser handlingar till Christofer Johansson, föreläsare vid 

seminariet den 25 februari på Olofsgården för avstämning jämte tre 

bifogade filer… 

# Politiskt seminarium för ett gott liv i en livskraftig kommun, Torsås 25 

februari 2015. (PDF) 

# Program med hålltider – politiskt seminarium 25 februari 2015. (PDF) 

# ”Ett gott vatten i en hållbar kommun”. (PDF) 

2015-02-16 

Inkommer via mail (PDF) anmälan om deltagande i Kustmiljögruppens 

politiska seminarium den 25 februari 2015 – Göran Wahlström, 

Kustmiljögruppen.. 

 

 

 

§ 15059 Torsås kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

                     Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

                      ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

2015-02-01 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15013 från styrelsens 

sammanträde 

2015-01-22 till Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun jämte 

en bifogad fil… 

# Samråd med Torsås kommun angående omhändertagande av vass inför 

   säsongen 2015. (PDF)  

2015-02-16 

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

ordförande med rubriken ”Återrapportering av frågeformulär som 

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön sammanställer jämte två bifogade 

filer… 

# Återrapportering från Torsås kommun av 2013 års genomförande av 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. (PDF) 

# Sammanfattning av frågor – Kommunernas återrapportering av 2012 års 

genomförande av Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-till-seminarie-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Politiskt-seminarium-25-februari1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Presentation-Politiskt-seminarium-2015-02-25-Kustmilj-Âgruppen-John-B.-UTAN-BILDER.ppt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Presentation-Politiskt-seminarium-2015-02-25-Kustmilj-Âgruppen-John-B.-UTAN-BILDER.ppt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Program-med-hålltider2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Slutligt-dokument-Ett-gott-vatten-i-en-hållbar-kommun-matrisbild2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Anmalan-Politiskt-seminarium-2015-02-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Exp-av-§-15013-2015-01-22-Samrad-med-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15013-2015-01-22-Samrad-med-Torsas-kommun-angaende-omhandertagande-av-vass-inforsasongen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15013-2015-01-22-Samrad-med-Torsas-kommun-angaende-omhandertagande-av-vass-inforsasongen-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bergkvara-reningsverk-2015-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/torsas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/torsas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/torsas2012.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/torsas2012.pdf
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§ 15060 Leader Småland sydost 

 

                     Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

                     ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

2015-02-01 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15024 från styrelsens 

sammanträde 

2015-01-22 till Joel Parde, Leader Småland Sydost jämte en bifogad fil… 

# Cradle to Cradle – ett ekologiskt, industriellt och socialt ramverk för hållbar 

utveckling. (PDF) 

 

 

§ 15061 WebbochForm.se 

 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

  

2015-02-01 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15008 från styrelsens 

sammanträde 

2015-01-22 till Johan Blomqvist, WebbochForm.se och till John Gunnar 

Alexandersson, webbredaktör, Kustmiljögruppen jämte en bifogad fil… 

# Webbredaktör för hemsidan. (PDF) 

 

 

§ 15062 Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för januari och februari 2015 

 

                    Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

                    ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

 

                Ordföranden ger en kort presentation över innehållet i verksamhetsårets andra 

                   Nyhetsbrev och berättar även att, mars månads Nyhetsbrev kommer att handla 

                om det seminarium på Högalids Folkhögskola, som ordföranden är inbjuden till 

  2015-02-23. 

                      Rubriker från Nyhetsbrev februari månad 2015… 

- Försurade sjöar återhämtar sig långsamt 

- Tyck till om ditt vatten 

- Fårets år i Kina 羊 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Exp.-av-§-15024-2015-01-22-Cradl-to-Cradl.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15024-2015-01-22-Cradle-to-Cradle-ett-ekologiskt-industriellt-och-socialt-ramverk-for-hallbar-utveckling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15024-2015-01-22-Cradle-to-Cradle-ett-ekologiskt-industriellt-och-socialt-ramverk-for-hallbar-utveckling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Exp-av-§-15008-2015-01-22-Webbredaktor-for-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15008-2015-01-22-Webbredaktör-för-hemsidan.pdf
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2015-01-24 

Centralt utskick av… 

Nyhetsbrev för januari 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. 

 

 

§ 15063 Bergkvaradagen 2015 

Kustmiljögruppen har genom sitt presidium handlagt följande inkommande 

ärenden sedan föregående sammanträde 2015-01-22. 

 

2015-02-12 

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

ordförande med rubriken Bergkvaradagen 2015″.  

 

§ 15064 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

              hemsidan för perioden 2015-01-22 – 2015-02-17. 

 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 §§ 15065-15067 

 Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte under  

                   överläggningen framkommer några synpunkter och tankar som kräver beslut… 

 

 Beslutar styrelsen att 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-januari-2015-slutlig2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-januari-2015-Kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-januari-2015-Sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-januari-2015-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Nyhetsbrev-januari-2015-Ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Bergkvaradagen-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
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§ 15065 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

  perioden 2015-01-22 – 2015-02-17. 

 

                  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/  

 

2015-01-22 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppen med rubriken 

”Analytisk del” av Verksamhetsberättelse jämte en bifogad fil… 

# Kustmiljögruppens utveckling under 2014. (PDF) 

2015-01-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med rubriken ”inloggningsuppgifter till Gunnar”. (PDF) 

2015-01-24 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande 

med rubriken ”Mörebyggen”. 

2015-01-28 

                   Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

                ordförande med rubriken ”Justering av protokoll från styrelsens 

                  sammanträde 2015-01-22. 

2015-01-29 

Inkommer mail (PDF) från John Bräutigam med rubriken 

”Verksamhetsberättelse” jämte en bifogad fil… 

# Kustmiljögruppens utveckling under 2014 

2015-01-31 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter 

och revisionen med information om att, ”Protokollet från styrelsens 

sammanträde 2015-01-22 är nu justerat och återfinns på hemsidan jämte en 

bifoga fil… 

# Protokoll från styrelsens sammanträde 2015-01-22, §§ 15001 – 15042. 

(PDF) 

2015-02-03 

Inkommer mail (PDF) från Kennert Täck, ledamot i Kustmiljögruppens 

styrelse med rubriken ”Resultaträkning 2014″ jämte en bifogad fil… 

# Skopiator 15020310230. (PDF) 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2015-fr-o-m-2015-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Analytisk-del-av-verksamhetsberattelse-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Kustmiljogruppens-utveckling-under-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Inloggningsuppgifter-till-Gunnar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Morebyggen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv-Justering-av-protokoll-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsberattelse-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Verksamhetsber-ñttelse-2014-Kustmilj-Âgruppens-utveckling.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Justerat-protokoll-2015-01-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Styrelseprotokoll-2015-01-22-utgava-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Resultatrakning-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Skopiator15020310230.pdf
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2015-02-03 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens 

ordförande med anledning av att sekretariatet översänt remissutgåva av 

Kustmiljögruppens årsredovisning för 2014 till styrelsens samtliga 

ledamöter för verksamhetsåret 2014 och för kännedom till styrelsens 

ledamöter för verksamhetsåret 2015 jämte en bifogad fil… 

# Årsredovisning 2014. (PDF) 

2015-02-03 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Jan Hellman och Solbrith 

Hellman, revisorer i Kustmiljögruppen med rubriken ”Bild på 

Kustmiljögruppens två revisorer”. 

2015-02-07 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”§ 15004, 2015-01-22 – försäkringsfrågor i 

samband med att Kustmiljögruppen deltar i projekt”. 

 

 

§ 15066 Nästa styrelsemöte 

 

Äger rum torsdagen den 19 mars 2015 med början 18.00 hos sekreteraren 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr enligt beslut i styrelsen 

2014-11-26, § 14204. 

 

 

§ 15067 Mötet avslutas 

                  Ordföranden avslutar dagens överläggning och tackar ledamöterna för visat 

                    intresse, engagemang och kloka inlägg som berikat styrelsemötet för vårt 

                      gemensamma ideella idédrivna arbete ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

John Bräutigam 

Ordförande    Karl-Gustaf Eklund 

    Sekreterare 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Sv.-Remissutgava-av-Kustmiljogruppens-arsredovisning-2014.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Arsredovisning-sammansatt-i-sina-delar1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Bild-pa-Kustmiljogruppens-tva-revisorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15004-2015-01-22-Forsakringsfragor-i-samband-med-att-....pdf

