
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Torsdagen den 29 oktober 2015, klockan 18.00.  

Plats:  Hos Robert Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande   

               Lena Peribert, kassör 

              Pia Prestel, ledamot 

                   Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

             Robert Briland, tjänstgörande ersättare 

                            Övriga deltagare 

                               Marcus Törnberg, nyvald ledamot för verksamhetsåret 2016 

                 Magnus Rosenborg, nyvald ersättande ledamot för verksamhets- 

                                                       året 2016 

                     Ove Lindh, nyvald ersättande ledamot för verksamhetsåret 2016 

 

§ 15212 Fullmakt för Rune Fransén, att i Torsås Kustmiljögrupps namn fullt ut 

                  företräda föreningen i kontakterna gentemot Länsstyrelsen i Kalmar län, då det 

                   gäller att teckna ”Nytt/förlängt femårigt tillstånd för vassklippning avseende 

                  perioden 2016-2020” 

 

Se tidigare ärendebeskrivning i detta ärende från styrelsens sammanträde  

2015-01-22, § 15015 samt föreningsstämman 2015-10-24, § F1517:4. 

Det är styrelsens bestämda uppfattning och mål, att ett nytt samråd enligt 12 

kap. 6 § MB samt 8 § förordning (1998:904) om samråd måste vara på plats 

inför vassklippningssäsongens början i medio juli månad 2016.  

 

Det nya samrådsförfarandet enligt MB måste bygga på samma förutsättningar 

och samma yrkanden som det tidigare samrådet från 2011. 

 

Med hänvisning till vad som föreningsstämman har beslutat om i § F1508, så 

kan enligt Rune Fransén nu arbetet på allvar påbörjas med framtagande av 

underlags- och kartmaterial samt kontakter med medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner. 



Förteckning över Kustmiljögruppens medlemsföreningar som både har 

Länsstyrelsens och Torsås kommuns godkännande för såväl vasslåtter såväl som 

omhändertagande av den slagna vassen under vassklippningssäsongen 2015 

bifogas. 

 

Klicka på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2015/03/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-07-07.pdf 

För att Rune Fransén, inte längre ordförande för Torsås Kustmiljögrupp, skall 

kunna genomföra sitt uppdrag måste ordföranden John Bräutigam på styrelsens 

vägnar utfärda en fullmakt, utställd på Rune Fransén för uppdragets 

genomförande. 

Fullmakten bör utformas så, att Rune Fransén i Torsås Kustmiljögrupps namn 

fullt ut kan företräda föreningen i kontakterna gentemot Länsstyrelsen i Kalmar 

län, då det gäller att teckna ”Nytt/förlängt femårigt samråd/tillstånd för 

vassklippning avseende perioden 2016-2020” samt underteckna samtliga de 

handlingar som krävs för samrådet/tillståndet. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Presidiet skall utforma förslag till FULLMAKT. 
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