
 

Protokoll fört vid ordinarie Föreningsstämma 

 
Tid:  Lördagen den 22 november 2014 
 

Plats:  BBK klubbstuga i Bergkvara småbåtshamn 
  
 

Närvarande: John Bräutigam, Torsås Kustmiljögrupp, ordförande 

Roland Blomqvist, Torsås Kustmiljögrupp 

Karl-Gustaf Eklund, Torsås Kustmiljögrupp, sekreterare 

Pia Prestel, Torsås Kustmiljögrupp 

 

Beslutande från medlemsföreningarna – norr till söder: 

 

Megg Bräutigam, Gunnarstorps Miljöförening 

Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening 

Tomas Svensson, Gunnarstorps Miljöförening 

Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening 
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Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening 

Birgitta Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening 

   

Övriga deltagare i bokstavsordning: 

 

John Gunnar Alexandersson 

Robert Briland 

Lena Peribert 

                   

 

 

§ F1413 Verksamhetsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 

 

Styrelsen har behandlat detta ärende vid sina sammanträden 2014-08-28,  

§ 14131 och 2014-09-23, § 14148. 

 

Ordföranden betonar vikten av att Kustmiljögruppen ”tar höjd” för den agenda 

som återfinns i Verksamhetsplanen för 2015 med flerårsplan 2016-2017. 

 

 I den fleråriga Verksamhetsplanen blir Kustmiljögruppens framtida roll tydlig 

och ger med kraft uttryck för en förändrad och ny agenda kopplad till den nya 

styrelsens ledamöters förmåga att realisera planen som i korthet innebär ”hur vi 

aktivt skall medverka till att Sveriges nationella miljömål skall nås”.  



 

Detta arbete kommer att kräva mer utav ekonomiska resurser, varför styrelsen 

inför verksamhetsåret 2015 kommer att ha en speciell ledamot som i huvudsak 

kommer att ägna all sin tid och kraft åt att scanna av potentiella sponsorer, 

ansöka om medel ur fonder mm. Verksamhetsbudgeten för 2015 med flerårsplan 

2016-2017 blir det ekonomiska ”medel” som driver och skapar förutsättningar 

för att förverkliga Verksamhetsplanen för 2015 med fleråsplan 2016-2017.   

 

 Verksamhetsbudgeten för 2015 ger uttryck för ett skarpt läge med ett budgeterat 

underskott på lite drygt 50 000 kronor medan verksamhetsåren 2016-2017 blir 

mer ett uttryck för Kustmiljögruppens viljeinriktning. 

 

 Inför budgetarbetet för verksamhetsåret 2016 med flerårsbudget för 2017-2018 

finns det möjligheter till att göra korrigeringar såväl som möjligheter till att gasa 

på ytterligare, såväl som att bromsa likt en ”adaptiv farthållare” framåt. 

 

 Det ligger naturligtvis helt i styrelsens och medlemsföreningarnas intresse, att 

inte dränera Kustmiljögruppens ekonomiska ställning. 

 

 

 Styrelsen beslutar enhälligt att 

 

 Ställa sig bakom Verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan 2016-2017, 

som utarbetats och upprättats av kassören. 

Styrelsen beslutar vidare att 

 

 Föreslå föreningsstämman att besluta att godkänna styrelsens förslag till 

Verksamhetsbudget för 2015 med flerårsplan 2016-2017. 

 

 

Föreningsstämman beslutar  

 

 I enlighet med styrelsens förslag som biläggs protokollet. 

 

 

 

 


