
 
 

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 

  

 

§ 15159 Medlemsförening i Grisbäck 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 21 maj 2015, § 15126 framkom 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. 

 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att det inkommit mail per den 7 juni 2015 från Kennert 

Täck, som återfinns i diariet med samma datum, där det bland annat framgår… 

 

2015-06-07 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kennert Täck, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med anledning av att sekretariatet expedierar 

beslutsparagraf 15126 – Medlemsförening Grisbäck – från styrelsens 

sammanträde den 21 maj 2015 jämte en bifogad fil… 

# § 15126, 2015-05-21 – Medlemsförening i Grisbäck. (PDF) 

 

”Jag har varit i kontakt med Frank Åberg och fått svar på vår fråga. Det är 

tydligen tveksamt om medlemskap. Den person som är aktuell som talesman är 

Yngve Birgersson. Enligt Frank Å så får Yngve B våra månadsbrev och är väl 

insatt i vårt arbete”. 

 

Styrelsen gör den bedömningen efter Kennert Täcks redogörelse, att det för 

närvarande inte finns något intresse från Grisbäcks vägförening att bli 

medlemmar i Kustmiljögruppen, ej heller att bilda en miljöförening i Grisbäck 

med fokus lagt på vattenåtgärder för att Grisbäcken skall nå god ekologisk status 

i första hand fram till 2021 eller absolut senast till 2027. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Agerandet ligger nu hos de vattenintresserade personer i Grisbäck som visat 

intresse för att bilda en miljöförening, att ta kontakt med Kustmiljögruppen 

för fortsatta konstruktiva diskussioner om medlemskap, när de så finner 

lämpligt. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Expediering-av-§-15126-Medlemsforening-Grisback.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/§-15126-2015-05-21-Medlemsforning-i-Grisback.pdf

