
 

 
 

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 

 

 

§ 16011 Akademiskt årsmöte i april under tre dagar 14-16 på temat ”Hållbar utveckling” 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet 2015-12-16 som berör 

detta ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-21 

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

med rubriken ”Akademiskt årsmöte i april”. 

 

2016-01-16 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Akademiskt årsmöte”.  

2016-01-18 

Inkommer svarsmail för kännedom (PDF) från Pia 

Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Akademiskt 

årsmöte”. 

 

Sekreteraren har uppmärksammat i en tidningsartikel denna ev. 

verksamhetspunkt i Östran 2015-12-04. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Akademiskt-arsmote-i-april.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Akademiskt-arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Akademiskt-arsmote.pdf


Se tidningsartikel i Östran 2015-12-04, genom att klicka på länken nedan 

Akademiskt årsmöte i april, Östran 2015-12-04 (JPG) 

Av artikeln framgår bland annat… 

”Smålands Akademi, som bildades 1993 av biskop Jan Arvid Hellström, ska ha 

sitt tre dagar långa årsmöte i Torsås nästa år. Den 14-16 april blir det flera öppna 

föreläsningar, kulturprogram för allmänheten och verksamhet för elever och 

skolpersonal. Akademins valda tema blir Hållbar utveckling”. 

Mot bakgrund av att denna aktivitet finns upptagen under senaste nytt på 

hemsidan så skickar Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel ett mail  

2016-01-16 till kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun, Henrik Nilsson 

Bokor med frågeställning, om detta arrangemang involverar Kustmiljögruppen 

och i så fall vilka förväntningar som då ställs för Kustmiljögruppens medverkan. 

Svar via mail har inkommit från Henrik Nilsson Bokor, som finns även detta i 

diariet 2016-01-18 där det framgår… 

”Smålandsakademin håller sitt årsmöte i olika smålandskommuner, i år blir det 

Torsås. I samband med detta kommer ett antal föreläsningar hållas. Kontakten 

från kommunens sida är i nuläget Karin Seebas”. 

Presidiet drar med anledning av Henrik Nilsson Bokors svar, att i nuläget så har 

inte Kustmiljögruppen någon aktiv roll i genomförandet av Smålandsakademins 

årsmöte 2016. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att bevaka vattnets viktiga roll för att uppfylla temat ”Hållbar utveckling”. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Ostran201512041.jpg

