
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 19 mars 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i 

                          Södra Kärr.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

                       Lena Peribert, kassör 

                          Kennert Täck, ledamot 

                               Pia Prestel, ledamot 

                          Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

  Övriga deltagare:  

                                           Robert Briland, icke tjänstgörande ersättare 

 

§ 15085 Rekrytering av ny ersättare efter John Gunnar Alexandersson 

 

Ordföranden delger styrelsens medlemmar, att den ersättande ledamoten i 

                      Kustmiljögruppens styrelse, John Gunnar Alexandersson, har via sms torsdagen 

          den 12 mars 2015 meddelat ordföranden, att han begär entledigande från 

             uppdraget som ersättande ledamot med motiveringen ”att han inte kan tillföra 

            styrelsen och Kustmiljögruppen något för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

Ordföranden redogör för de samtal som har förekommit vid de naturliga 

              mötespunkter som har funnits sedan ”Höstträffen 2014” lördagen den 22 

                 november, då John Gunnar Alexandersson valdes av föreningsstämman, att ingå 

                 som ersättare i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

Den omedelbara konsekvensen av, att John Gunnar Alexandersson lämnar 

             styrelsen innebär enligt sekreteraren att … 

 

 Styrelsen saknar en ersättande ledamot som kan tillföra styrelsen 

intellektuella och arbetsmässiga resurser för ”miljöarbetet för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

 



 Föreningens webbansvarige lämnar sitt uppdrag, vilket följdmässigt innebär 

att sekreteraren i likhet med tidigare år får återta denna arbetsuppgift i sin 

helhet. 

 

 Ny rekrytering av ersättande ledamot måste initieras och helst slutföras intill 

årsmötet den 9 maj 2015, då styrelsen även fungerar som ”valberedning” 

enligt beslut från föreningsstämman den 22 november 2014, § F1411. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 Och bekräftar i denna paragraf att styrelsen erhållit genom sin ordförande 

information om, att John Gunnar Alexandersson lämnar sitt uppdrag som 

ersättande ledamot i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 

Styrelsen beslutar vidare att 

 

 Avvakta med rekrytering av en ny ersättande styrelseledamot efter John 

Gunnar Alexandersson. 

 

 Till styrelsen knyta en eller flera adjungerade ledamöter med 

spetskompetens i väsentliga och avgörande frågor för genomförandet av 

Kustmiljögruppens från tid till annan gällande verksamhetsplaner. 

 

 Ge sekretariatet i uppdrag att i samverkan med WebbochForm.se skapa nya 

login-uppgifter till hemsidan. 

 

 Ge sekretariatet i uppdrag att uppdatera hemsidan med personer som 

representerar Kustmiljögruppens styrelse både under linjalrubriken Om 

oss/styrelse och både under linjalrubriken Kontakt. 

 

 Sekreteraren på nytt återtar och efter den 19 mars 2015 skall vara 

Kustmiljögruppens webbredaktör. 

 

 Sekreteraren skall uppdatera den matrisbild som utvisar arbetsfördelningen 

inom styrelsen efter den 19 mars 2015. 

 

 

 

 

 


