
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 21 maj 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos ledamoten Kennert Täck i dennes sommarbostad i 

                                 Ragnabo/Bergkvara.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Pia Prestel, ledamot 

Kennert Täck, ledamot 

Karl-Gustaf Eklund, sekreterare 

Anmält förhinder: Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ersättare 

 

 

§15134 Lena Ek får tungt skogligt uppdrag – tre stegs raket inför konferens om 

                   ”Skogens vatten - dess betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet 

              uppströms vattendragen i Torsås 

Sekreteraren redogör för att ett mail har skickats 2015-04-26 till John Bräutigam 

Kustmiljögruppens ordförande, Lena Peribert ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken enligt ovan, 

som nu upphöjs till ärende inför dagens förhandlingar. Mailet finns i 

Kustmiljögruppens diarium. 

 

2015-04-26 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens ordförande, Lena Peribert, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet ett 

idéupplägg med rubriken ”Lena Ek får tungt skogligt uppdrag”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Lena-Ek-far-tungt-skogligt-uppdrag.pdf


Mailet måste betraktas som en idéburen tanke, som om alla pusselbitar hittar 

sina rätta platser i rätt tid och i rätt forum skulle kunna bli mycket framgångsrikt 

för Kustmiljögruppen.  

Sekreteraren väljer att lyfta fram väsentliga delar ur detta mail nedan för 

eftertanke och reflektion. 

Jag läste följande intressanta artikel om Lena EK, som tillträder ordförande- 

posten i Södra Skogsägarna. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2015/04/Ostran20150422.jpg  

  

Mina tankar gick då ganska omgående till tre konvergerande huvudlinjer, som vi 

i Kustmiljögruppen och Vattenrådet skulle kunna göra något alldeles speciellt 

utav... 

  

1.  Skogens Vatten, om vattenhänsyn i skogsbruket - miljökonferens på temat 

under 2016. 

  

2.  Vattenrådets förhoppningsvis nya roll som operativ aktör för att förverkliga 

det förslag på åtgärdsprogram som återfinns i samrådshandlingen för Södra 

Östersjöns vattendistrikt för åren  

2015-2021. 

  

3.  ”Södra” huvudsponsor till Kustmiljögruppen 2016-2018. 

  

Vi har redan tagit två steg i denna riktning i och med vad styrelsen tagit beslut 

på vid styrelsesammanträdena 

 

# 2015-03-19, § 15083 

# 2015-04-14, § 15103 

  

Med Lena Ek, som frontfigur för konferensen - Skogens vatten - och med 

hennes CV torde konferensen om vattenhänsyn i skogsbruket få den kick off 

som vi såväl behöver för att höja intresset för de gröna näringsidkarnas viktiga 

roll i ansvaret för det vattenmiljöarbete som oundvikligen måste ske och 

bedrivas i Torsås kommun under de kommande 7 åren.  

Vi får inte glömma bort att 80 % av Torsås kommuns yta utgörs av skog och den 

resterande delen av lantbruksmark. 

  

Är det så att ni delar mina tankar åtminstone i stora drag så måste arbetet 

igångsättas omgående?  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/04/Ostran20150422.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/04/Ostran20150422.jpg


Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren berättar, att Lena Peribert är på årsstämma med Södra Skogsägarna 

i Växjö, vilket förklarar hennes frånvaro ikväll. Lena P som känner Lena Ek väl 

har för avsikt, att under denna stämma ta upp frågan, om Lena Ek kan tänka sig 

att delta som särskilt inbjuden gäst och frontfigur för konferensen – ”Skogens 

vatten - och om vattenhänsyn i skogsbruket” - miljökonferens på temat under 

2016. 

 

Under överläggningen inkommer mail från Lena Peribert, som besvaras av 

sekreteraren 2015-05-22 och som finns i diariet med samma datum där styrelsen 

föreslår antingen fredagen den 22 april eller fredagen den 29 april 2016. 

2015-05-22 

Sekreteraren besvarar via mail (PDF) Lena Periberts förfrågan om datum 

avseende ”Vattenkonferens 2016″. 

 

Det är inte tvivels utan, som det finns en stor spänning i, att få en återkoppling 

från Lena Peribert, när hon återvänder till Torsås för att delge sina erfarenheter. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Tacka sekreteraren för redogörelsen. 

 Detta ärende skall vara med på föredragningslistan vid styrelsens 

sammanträde den 17 september 2015. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenkonferens-2016.pdf

