
1 

 

 

 

Förslag till verksamhetsplan för åren 2015 – 2017 

 

Verksamhetspunkter  År 2015    År 2016   År 2017     Ansvar Anmärkning/Kommentar 

A:01 Övergripande miljökampanj som sker 

genom de återkommande nyhetsbreven 

under 9 månader. 

januari-maj 

september-

december 

januari-maj 

september-

december 

januari-maj 

september-

december 

 

John B 
 

A:02 Miljökonferens i ett aktuellt ämne. 

Ämnet ännu inte bestämt. 
 Vårträffen 

2016 i maj 
 Moderator 

John B 

Se protokoll 2014-08-28 § 14122 

A:03 Politiskt kvällsseminarium om kust-, 

grund- och ytvatten i Torsås kommun. Vad 

tycker de politiska partierna? 

 

februari-april 

 

 
 Moderator 

John B 

Presidiet 

Se protokoll 2014-08-28 § 14128 

A:04 Exponering av Kustmiljögruppens 

agenda via pressträffar, medborgarförslag 

mm. 

januari-maj 

september-

december 

januari-maj 

september-

december 

januari-maj 

september-

december 

 

Presidiet 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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A:05 Miljökonferens på temat 

”miljöåtgärder vid och ovanför vattnet som 

skapar ett mervärde för bygden.  

Höstträffen 

2015 i 

oktober 

  Moderator 

John B, hela 

styrelsen inkl. 

ersättarna 

Se protokoll 2014-08-28 § 14127 

B:01 Aktivt delta i Vattenrådets 

sammanträden och de aktiviteter som 

Vattenrådet inbjuder till. 

 

        X 

 

        X 

 

        X 

Ledamöter och 

ersättare i 

Vattenrådet 

 

B:02 Representation och deltagande i 

Kalmasundskommisionen samverkans- 

grupp för det regionala vattenmiljöarbetet. 

 

        X 

 

        X 

 

        X 

John 

Bräutigam 
 

B:03 Representation och deltagande i det 

nya Leaderonrådet Småland sydost/ 

Blekinge i fokusgrupp miljö, klimat, energi. 

 

        X 

 

        X 

 

        X 

 

Sekreteraren 

Se protokoll 2014-08-28 § 14139 

B:04 Vasslåtter, planering, genomförande 

och omhändertagande samt uppföljning 

och utvärdering i samverkan med Torsås 

kommun 

 

 

maj - oktober 

 

 

maj-oktober 

 

 

maj-oktober 

 

Pia Prestel, 

presidiet 

 

B:05 Samråd med Länsstyrelsen i Kalmar 

län om nytt femårigt (2016-2020) 

miljötillstånd för klippning av vass utmed 

kustremsan i Torsås kommun. 

 

Senast under 

hösten 2015 

   

Presidiet  

Rune Fransén 
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B:06 Havs- och vattenforums kongress i 

Göteborg i samverkan med Vattenrådet 

 

       maj 

 

        maj 

 

      maj 

En alt. två 

representanter 

deltar fr. 

styrelsen 

 

B:07 Bergkvara-dagen, årligt 

återkommande på Kristi himmelsfärds dag. 

 

        X 

 

        X 

 

        X 

Tre 

representanter 

fr. styrelsen 

deltar 

Se protokoll 2014-08-28 § 14123 

B:08 Vårträff och årsmöte med 

medlemsföreningarna. 

 

      maj 

 

       maj 

 

      maj 

Hela styrelsen 

deltar inkl. 

ersättarna. 

 

B:09 Höstträff och föreningsstämma med 

medlemsföreningarna. 

oktober- 

november 

oktober- 

november 

oktober- 

november 

Hela styrelsen 

deltar inkl. 

ersättarna 

 

B:10 Inbjudan om deltagande i regionala 

och lokala symposier och evenemang t.ex. 

Kalmarsundskommissionens årliga 

vattenturné, Länsstyrelsen, 

Linnéuniversitetet 

 

 

        X 

 

 

        X 

 

 

        X 

 

Hela styreslen 

deltar inkl. 

ersättarna 

 

B:11Deltagande i och samordning samt 

prioritering av planerade projekt och 

insatser som stödjer medlemsföreningarnas 

miljöarbete. 

 

 

        X 

 

 

        X 

 

   

        X 

 

 

Presidiet 
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B:12 Planering och genomförande av 

sponsringskampanj 2015 för 

verksamhetsåren 2016-2018 

 

         X 

 

       X 

 

       X 

Av styrelsen 

utsedd ledamot 
 

 

Uppdaterad efter styrelsens sammanträde den 28 augusti 2014 av Karl-Gustaf Eklund 


