
 
 

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 

 

 

§ 15126 Medlemsförening i Grisbäck 

 

 Se även tidigare ärendebeskrivningar och beslut som berör detta ärende från 

                   styrelsens sammanträden 2015-01-22, § 15015 resp. 2015-03-19, § 15076 resp. 

                    2015-04-14, § 15104. 

 Vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015, § 15104 framkom följande. 

Kennert Täck redogör för de kontakter och samtal som han haft med Frank 

Åberg, Grisbäck.  

 

Av samtalet/samtalen framgår att det i Grisbäck finns en vägförening till vilken 

samtliga fastighets-/markägare är anslutna och är medlemmar i. Vidare redogör 

Kennert T för, att vägföreningen skall ha ett medlemsmöte under pingsthelgen, 

där frågan om medlemskap i Torsås Kustmiljögrupp skall tas upp och 

behandlas. 

På den direkta frågan från ordföranden till Kennert T, om Frank Åberg erhållit 

tillräckligt med information för att medlemmarna skall kunna ta ställning till 

medlemskap i Kustmiljögruppen och de positiva skäl som ett medlemskap 

innebär för vägföreningen, blir svaret entydigt jakande. 



Frank Åberg skall kontakta Kennert Täck efter pingsthelgen och redogöra för 

hur samtalet inom vägföreningen i Grisbäck gick under pingsthelgen. 

Eftersom pingsthelgen (23-24 maj) ligger efter det datum, då Kustmiljögruppens 

styrelse haft sitt sista styrelsemöte (21 maj) under våren, så måste Kennert T 

omgående återkoppla till presidiet för hur mötet gick och resultatet av detta 

möte med medlemmarna i Grisbäcks vägförening. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Kennert T omgående skall återkoppla till presidiet för hur mötet med 

medlemmarna i Grisbäcks vägförening gick under pingsthelgen 2015. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Vid presidiets möte fredagen den 8 maj 2015 behandlades denna beslutsparagraf 

i och med att ramarna för dagordningen fastställdes. Det är presidiets bestämda 

uppfattning efter mogna och strategiska överväganden, att en helst två utav 

Kustmiljögruppens ordinarie styrelseledamöter bör vara med vid det förenings- 

mötet som Grisbäcks vägförening har under pingsthelgen 2015.  

 

Motivet för presidiets överväganden är att Frank Åberg säkert behöver allt det 

stöd och den argumentkaskad som behövs för att få ett jakande svar av 

medlemmarna för att gå med i Torsås Kustmiljögrupp.  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att en helst två utav Kustmiljögruppens ordinarie styrelseledamöter bör vara 

med vid det föreningsmöte som Grisbäcks vägförening har under 

pingsthelgen 2015. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Kennert Täck skall omgående kontakta Frank Åberg, Grisbäcks Vägförening 

och ställa frågan, om Frank Å behöver stöd av representanter från 

Kustmiljögruppens styrelse under mötet med medlemmarna under 

Pingsthelgen. 

 Om beslutet enligt första att- stasen ovan blir jakande, så skall 

Kustmiljögruppen representeras av Kennert Täck och Pia Prestel. 

 

 

 


