
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 januari 2016. 

Plats: Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

 Anmält förhinder att delta 

Marcus Törnberg 

 

 

§ 16005 Vatten- /miljökonferens á la grand – ”Skogens Vatten” 2016-09-16 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-03-19, § 15083 resp. 2015-05-21, § 15134 resp.  

2015-09-17, § 15165 samt 2015-10-29, § 150203 resp. 2015-12-10, § 15237 

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 15237 framkom följande. 

Sekreteraren har via mail 2015-11-28 översänt protokollsutdrag § 15203 som 

behandlar detta ärende till de potentiella ledamöter som ev. kommer att ingå i 

den arbetsgrupp som skall planera och organisera Vattenkonferens 2016 och 

som finns i diariet med samma datum. 

2015-11-28 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag 2015-10-29, § 

15203 – ”Vattenkonferens hösten 2015 – Skogens vatten till Pernilla Landin, 

sekreterare i vattenrådet, Susanna Minnhagen, projektledare kustmiljö, 

Kalmar kommun, Anna Thore, Kalmarsundskommissionen, Eva Steiner, 

biolog Karlskrona kommun, Anna Carnelius, Samhällsbyggnadskontoret, 

Kalmar kommun och Renate Foks, projektledare vattenråd, Kalmar 

kommun jämte en bifogad fil… 

# 2015-10-29, § 15203 – Skogens vatten. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Protokollsutdrag-§-15203-2015-10-29-Skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/§-15203-2015-10-29-Skogens-vatten.pdf


Mailadresser till nedan angivna ledamöter som kommer att ingå i den 

arbetsgrupp som skall planera och organisera Vattenkonferens 2016 i Torsås. 

Pernilla Landin, pernilla.landin@torsas.se 

Susanna Minnhagen, susanna.minnhagen@kalmar.se  

Anna Thore, anna.thore@wspgroup.se;  

Eva Steiner, eva.steiner@karlskrona.se  

Anna Carnelius, anna.carnelius@kalmar.se  

Renate Foks renate.foks@kalmar.se  

Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd, kristin.bertilius@Borgholm.se  

 

Sekreteraren redogör vidare för sin syn och uppfattning om, att 

vattenkonferensen kanske borde breddas och även om- och innefatta ”skogens 

betydelse för klimatet” med anledning av pågående klimatkonferens i Paris, 

vilket följande uppräknade artiklar nedan kan ge stöd för…  

 

Skogen en ödesfråga, DN 2015-11-29 (PDF) 

Arbetet med skogens räddning väcker hopp, DN 2015-11-29 (PDF) 

Ordlista som hjälper dig att hänga med i vad som händer på klimatmötet i 

Paris, DN 2015-11-29 (PDF) 

Torkan slår hårt mot livet runt Amazonas, DN 2015-11-29 (PDF) 

Nu vill alla ha del av skogen, DN 2015-11-29 (PDF) 

I en annan tid finns en annan skog, DN 2015-11-29 (PDF) 

… och som är klickbara samt återfinns på Kustmiljögruppens hemsida i 

dokumentarkivet under rubriken tidningsartiklar.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/tidningsartikla

r-2015/  

Under november månad har såväl regionala som nationella debattörer och 

forskare, som kan utgöra potentiella inbjudna gästtalare, yttrat sig om och i 

klimatfrågan på följande klickbara länkar… 

Upp till kamp för ett renare hav, Östran 2015-11-20 (JPG) – Havsforskaren 

Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet. 

Hoppfullt för Östersjön, Östran 2015-11-06 (JPG) – Marinekolog Roland 

Engkvist, Linnéuniversitetet. 

 

Två intressanta artiklar av professorn i miljövetenskap Johan Rockström. 

Professor vill se miljörevolutioner, SvD 2015-11-12 (JPG) 

Flyktingkrisen och klimatfrågan hänger ihop, Östran 2015-11-11 (JPG) 
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Renate Foks har kommenterat sekretariatets expediering av styrelseprotokoll 

från 2015-10-29, § 15203 – Skogens vatten, som finns i diariet 2015-12-02. 

2015-12-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, sekreterare i Östkustens 

vattensamling med rubriken ”Vattenkonferens hösten 2016 ”Skogens 

vatten”. 

Lena Peribert meddelar att kontakt har etablerats med Lena Ek, som har tackat 

ja till att vara konferenssens portalperson och att ”Vattenkonferens 2016” 

kommer att gå av stapeln fredagen den 16 september 2016 i Gullabo (Petamåla) 

bygdegård. 

När arbetsgruppen träffas och diskuterar upplägget för Vattenkonferens 2016 på 

temat ”Skogens vatten” bör även till ovan angivna namn omnämnas Mats 

Blomberg, Södra och Lennart Henriksson, författare et al till Skogens vatten, 

men även kommersiella aktörer såsom Läckeby Water. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Vattenkonferens 2016 på temat ”Skogens vatten” skall ske fredagen den 16 

september 2016. 

 Lena Peribert och Robert Briland är Kustmiljögruppens kontaktpersoner i 

arbetsgruppen för ”Vattenkonferens 2016” genomförande. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkomna mail i detta ärende sedan föregående 

                 sammanträde och som finns i diariet… 

2016-01-05 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Kustmiljögruppen expedierar § 15237 – Vattenkonferens 

2016 – från styrelsens sammanträde 2015-12-10.” 

2016-01-07 

Inkommer mail (PDF) Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Här kommer 2 bilder” samt information om vidtagna 

planeringsåtgärder för vattenkonferensen ”Skogens Vatten – 2016 med 

uppgifter om preliminärbokad lokal, Gullabo (Petamåla) bygdegård, antal 

sittplatser, max 80 deltagare, Cateringfirma i Gullabo mm. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Vattenkonferens-hosten-2016-Skogens-vatten-2015-12-02.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kustmiljogruppen-expedierar-§-15237-Vattenkonferens-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Har-kommer-2-bilder.pdf


2016-01-08 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken Vatten-/miljökonferens 2016 – ”Skogens Vatten”.  

 

Lena Peribert och Roland Briland redogör för hur arbetet fortskrider med 

planeringen av Vatten-/miljökonferens 2016 – ”Skogens Vatten” mot bakgrund 

av det arbetsmöte som skett onsdagen den 20 januari 2016 i närvaro av Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

Arbetsgruppen har tagit fram ett informationsblad som riktar sig till potentiella 

deltagare med allmän information om genomförandet av vatten- och 

miljökonferensens 2016 ”SKOGENS VATTEN”. Informationsbladet är 

klickbart nedan på länken ”Informationsblad – Skogens vatten”. (PDF) 

Informationsblad – Skogens vatten (PDF) 

Mycket preliminära hållpunkter som grundar sig på och är utgångspunkt ifrån 

Vattenkonferens 2012 på Möre hotell, som sekretariatet uppfattade det under 

överläggningen… 

Förmiddag 

- Registrering av anmälda deltagare med förfriskningar och tilltugg. 

- Moderator för konferensen? Förslag på Joel Parde. Robert B frågar. 

- Välkomstanförande – Vattenrådets ordförande. 

- Bakgrund till ”Vatten- och miljökonferensen – Skogens vatten” – 

Kustmiljögruppens ordförande. 

- Betydelsen av skogens vatten i skogsbruksplanen – Lena Ek. 

- Förmiddagsfika. 

- Hur får man in den ”blå målklassningen” i skogsbruksplanen?  –  

Mats Blomberg. 

- Betydelsen av vattnets småkryp och vad som görs för att behålla dessa! –  

Lennart Henriksson. 

Lunch – LCC Catering i Gullabo i hjärtat av slöjdriket med ev. hjortkött från 

       Germund Eriksson  

Eftermiddag 

- Exkursion gruppvis med stövlarna på. 

- Eftermiddagsfika. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vatten-miljokonferens-2016-Skogens-Vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Informationsblad-Skogens-Vatten.pdf


- Hoppfullt för Östersjön – Roland Engkvist, Linnéuniversitetet eller 

motsvarande under förutsättning att denna programpunkt ryms på 

dagordningen enligt samtal med Lena Peribert 2016-01-30. 

- Vad tog vi med oss från vatten- och miljökonferensen ”Skogens vatten 

2016”?  - Moderator. 

- Avslutning. 

 

Robert B meddelar att varken landshövding Stefan Carlsson eller länsrådet 

Malin Almqvist har möjlighet att delta.  

Lena P skall undersöka om Södra med sin lokala verksamhet i Torsås 

ekonomiskt kan bidra till konferensen. 

Sekreteraren redogör i valda delar för vad som framkom under Vattenrådets 

styrelsesammanträde onsdagen den 20 januari 2016.  

 

På förslag från Kåge Eklund skall Roland Swedestam och Pernilla Landin 

undersöka möjligheterna om KS Au i Torsås kommun ekonomiskt kan bidra till 

finansiering av ”Skogens vatten” i storleksordningen 5 000 kronor, ett belopp i 

likhet med Vattenrådet och Kustmiljögruppen. 

Sekreteraren redogör vidare för det arbetsmöte som skett mellan Rune Fransén, 

          ledamot av stiftelsen Kronans valberedning och Pia Prestel samt Karl-Gustaf       

   (Kåge), Kustmiljögruppen. Målsättningen med mötet var, att utröna om även 

              Swedbank i Torsås har möjlighet till och vill vara med som sponsor i likhet med 

          ovan omnämnda aktörer. Resultatet av detta arbetsmöte borde rimligen även 

                 leda till att Swedbank är villig att ta plats på ”sponsortåget” med 5 000 kronor. 

För att underlätta och redan nu på planeringsstadiet skapa ordning och reda för  

             sekretariatet vad avser redovisning av vatten-/miljökonferensen skall samtliga 

            föreläsare informeras om, att det material som presenteras via Powerpoints eller 

                 motsvarande skall finnas upptryckt före konferensens inledning, så att 

        deltagarna kan göra sina egna anteckningar. 

 

 

                      Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall vara med och återfinnas på dagordningen till de 

sammanträden som ordföranden kallar till under första halvåret 2016. 

 Ordföraranden skall hållas uppdaterad om hur planeringsarbetet framskrider 

även mellan styrelsemötena under första halvåret 2016. 

 


