
 
 

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 

 

 

§ 15084 Planering och genomförande av ”Höstträffen 2015” senast i november 2015 på 

             temat ”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som skapar ett mervärde för 

                    bygden” 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2015-01-22, § 15019, där det bland annat framgår… 

 

Pengarna, 15 000 kronor, från Centerns Miljöpris och sekreterarens 60-årsdag 

skall användas för att anordna en miljökonferens, symposium, temadag eller 

liknande evenemang i samband med ”Höstträffen 2015”, som tydligt gynnar vår 

agenda och vårt uppdrag som Kustmiljögrupp.  

 

En tänkt rubrik för konferensen skulle kunna vara ”miljöåtgärder vid och 

ovanför vattnet som skapar ett mervärde för bygden”.  

 

I verksamhetsplanen för 2015 med flerårsplan 2016-2017 återfinns denna 

verksamhetspunkt A:05 omnämnd på sidan 2.  

 



Presidiet har en gedigen erfarenhet av, att det alltid tar mer tid, kraft och ork att 

planera en konferens av den storlek och karaktär som rubriken anger, varför alla 

tankar och idéer just nu i början av verksamhetsåret är mycket betydelsefulla för 

ett lyckat resultat. 

 

Konferensen vänder sig till våra medlemsföreningar, företag, sponsorer, 

myndigheter, organisationer, kommuner, massmedia, intresseorganisationer som 

Kustmiljögruppen har ett etablerat nät av kontakter till. En fråga som är 

betydelsefull, är om allmänheten skall vara inbjuden i likhet med det politiska 

kvällsseminarium som går av stapeln den 25 februari 2015. 

 

Övriga frågor att tänka till om, är förutom målgrupp och deltagare bland annat… 

 

 Tid, plats, lokal 

 Föredragshållare som kan berika temat med tankar och reflektioner. 

 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/planering-och-genomforande-av-hosttraffen-

2015-senast-i-november-2015-pa-temat-miljoatgarder-vid-och-ovanfor-vattnet-

som-skapar-ett-mervarde-for-bygden/  

 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 januari 2015 framkom följande. 

 

Ordföranden betonar särskilt, att detta är ytterligare ett tredje viktigt, aktivt och 

framåtsyftande initiativ som tas av Kustmiljögruppen för att uppnå ett ”gott liv i 

en livskraftig kommun” där de två andra på detta tema har varit och är… 

 

- Vattenvårdsplan 2014-2018, ”Vi satsar på miljön för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”, den 24 maj 2014. 

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

den 25 februari 2015. 

 

Ordföranden har i sitt Nyhetsbrev för januari månad 2015 tagit upp och 

utvecklat det tänkta temat för ”Höstträffen 2015 – miljöåtgärder vid och ovanför 

vattnet som skapar ett mervärde för bygden”. 

 

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

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-

Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-januari-2015-slutlig.pdf  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/planering-och-genomforande-av-hosttraffen-2015-senast-i-november-2015-pa-temat-miljoatgarder-vid-och-ovanfor-vattnet-som-skapar-ett-mervarde-for-bygden/
http://www.kustmiljogruppen.org/planering-och-genomforande-av-hosttraffen-2015-senast-i-november-2015-pa-temat-miljoatgarder-vid-och-ovanfor-vattnet-som-skapar-ett-mervarde-for-bygden/
http://www.kustmiljogruppen.org/planering-och-genomforande-av-hosttraffen-2015-senast-i-november-2015-pa-temat-miljoatgarder-vid-och-ovanfor-vattnet-som-skapar-ett-mervarde-for-bygden/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-januari-2015-slutlig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/Nyhetsbrev-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupp-januari-2015-slutlig.pdf


 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Den fortsatta planeringen inför ”Höstträffen 2015” skall påbörjas efter det 

att det politiska seminariet om kust-, grund- och ytvatten i Torsås kommun 

genomförts den 25 februari 2015. 

 

 Den fortsatta planeringen av detta ärende skall redovisas av presidiet i april 

månads styrelsemöte. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att presidiet haft ett planeringsmöte torsdagen den 12 

mars 2015, som initierats av ordföranden med anledning av avstämning och 

genomgång av verksamhetsplanen för 2015 med kommande aktiviteter under 

hösten. 

Resultatet av detta planeringsmöte är att…  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att temat för ”Höstträffen 2015” rullas över till verksamhetsåret 2016. 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 


