
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 17 september  2015, klockan 18.00.  

Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i 

Båtastan/Gunnarstorp.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot 

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

  

 

§ 15165 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. 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-03-19, § 15083 resp. 2015-04-14, § 15103 resp.  

2015-05-21, § 15133. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015 framkom 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. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren hänvisar till följande inkomna handlingar som finns i diariet till 

detta ärende. 

2015-05-29 

Inkommer mail för kännedom (PDF) från Lena Peribert, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vattenkonferens 2016″. 

Sekreteraren påminner om de tankar och reflektioner som framfördes vid det 

                  kaffesamkväm med styrelsen som skedde den 12 juni 2015 hos ordföranden 

             enligt § 15155 i detta protokoll. 

           

                  Här framkom tankar och reflektioner, men dock inga beslut togs om, att 2016 

                   års stora Vattenkonferens skulle läggas i malpåse, ställas helt in eller skjutas till 

               kommande verksamhetsår. Ordföranden vänder sig till Lena Peribert och ber om 

           största möjliga flexibilitet intill styrelsens sammanträde den 17 september 2015 

          där slutligt beslut kommer att tas. 

 

 När Bräkneåns vattenråd besökte Torsås, lördagen den 29 augusti 2015, 

                    berättade en av de deltagande ledamöterna vid lunchen på Dalskärs Sjökrog för 

                  sekreteraren, att Lena Ek skulle dels besöka Vattenrådet, dels besöka 

          skogsägarna i Tingsryds kommun. 

 

Sekreteraren framför till ledamöterna en tanke om, att utöka och att hitta 

              samarbetspartners till Vattenkonferens 2016 – Skogens vatten och dess 

  betydelse för magasinering och fördröjning av ytvattnet uppströms vattendragen 

                      - som skulle kunna var Torsås kommun, Vattenrådet, Ostkustens vattensamling, 

                  Kalmarsundskommissionen och varför inte Mönsterås kommun. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenkonferens-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Vattenkonferens-2016-2015-05-28.pdf


För att stärka och förbättra beslutsunderlaget ajourneras överläggningen för 

kaffe och sekreteraren kontaktar på nytt Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet för att stämma av själva idén, höra hennes uppfattning, och om 

samverkan kan ske med ett utökat antal medaktörer. Svaret från Pernilla L blir 

att frågan kommer att tas upp under övriga frågor på Vattenrådets styrelsemöte 

den 24 september 2015. Först efter denna avstämning och detta möte kan ev. 

planering gå vidare.  

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Parkera ärendet intill den 24 september 2015, då Vattenrådet har sitt 

sammanträde. 

 

 Siktet skall vara inställt på att Vattenkonferensen genomförs under hösten 

2016 för att möjliggöra och skapa tid för en god planering. 

 

 Reservation måste tas till om och hur den nya styrelsen kommer på plats och 

kan börja arbeta. 

 

 

 

 


