
 
 

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 

 

 

 

§ 16012 Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-12-10, § 15247. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, 15247 framkom följande. 

 

 Sekreteraren redogör för att det åligger styrelsen enligt föreningens stadgar § 03, 

               moment 06, att planera för och arrangera en årligen återkommande Vårträff med 

                medlems-/kustmiljöföreningarna som inrymmer två delar, där den ena utgörs av

 den formella delen, årsmötet som skall ske före maj månads utgång och i princip 

          omfatta godkännande av styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2015 och i 

              den mån det föreligger inkomna motioner lämna svar på dessa efter styrelsens 

                  beredning samt en mera publik del i form av något intresseväckande ämne. 

 Presidiet har diskuterat den publika delen och kommit fram till två aktuella och 

           intressanta punkter… 

 Inlämnad LOVA-ansökan för Grisbäcken – steg 2, som finns beskriven i  

§ 15239 i detta protokoll, där Torsås Kustmiljögrupp är en av flera med- 



aktörer jämte Torsås kommun, Vattenrådet, LRF i Torsås och Greppa 

Näringen. Ansökan i steg 2 avser finansiering av en projektanställd person 

med hemvist inom Torsås kommun och tillika företagare inom de gröna 

näringarna med stor integritet.  

 Baltic Blue Growth-projektet som beviljat alldeles nyligen 8 MSEK till 

projektet om musselodlingar som finns att läsa i följande artikel… 

- Åtta miljoner från EU till blåmusslorna eller i diariet 

- 2015-11-20 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) – Susanna Minnhagen – för 

kännedom från John Bräutigam, Kustmiljögruppens ordförande med 

rubriken ”JA till Baltic Blue Growth-projektet”. 

- 2015-11-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, 

Kalmarsundskommissionen med rubriken ”GRATTIS till Baltic Blue 

Growth-projektet”. 

 

Den senare programpunkten knyter samman temat för Höstträffen 2015 med 

besöket på musselodlingen i Hagby hamn och den engagerade miljöprofilen  

Jan Andersson. 

I svarsmailet från den 23 november 2015 säger Susanna Minnhagen, 

projektledare Kustmiljö, Kalmar kommun, att hon gärna kommer till Torsås och 

berättar om projektet. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Tidpunkten för Vårträffen 2016 går av stapeln lördagen den 28 maj 2016 

mellan klockan 09.30 – 12.30. 

 Temat för Vårträffen 2016 blir ”Åtgärder lokalt och regionalt för att nå EU:s 

miljömål. 

 Det är särskilt viktigt att ”det politiska ansvaret” markeras under Vårträffen 

genom deltagande av Vattenrådets ordförande Roland Swedestam samt 

Bygg- och miljönämndens ordförande Hans Larsson. 

 ”Tjänstemannaansvaret” markeras genom deltagande av Martin Storm, 

samhällsbyggnadschef och Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet tillika 

miljöinspektör. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/11/Ostran20151124.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/JA-till-Baltic-Blue-Growth-projektet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-GRATTIS-till-Baltic-Blue-Growth-projektet.pdf


Styrelsen beslutar  

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande 

 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 10 december 2015,  

§ 15247 som finns i diariet med samma datum enligt nedan. 

2016-01-04 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) § 15247, 2015-12-10 från styrelsens 

sammanträde den 10 december 2015 till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, styrelsens samtliga ledamöter samt utvalda politiker och 

tjänstemän i Torsås kommun jämte en bifogad fil… 

# § 15247, 2015-12-10 – Vårträff 2016. (PDF) 

Återkoppling har skett från Pernilla Landin, som tackat ja både till inbjudan och 

även den programpunkt, som hon är ansvarig för. 

I övrigt har det inte skett någon återkoppling från medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner och utvalda förtroendevalda samt tjänstemän i Torsås kommun. 

Vid styrelsesammanträdet med Vattenrådet den 20 januari 2016 togs även beslut 

om, att Vattenrådet skall ha sitt årsmöte tillsammans med Kustmiljögruppen, där 

Vattenrådet deltar i de gemensamma programpunkterna som Kustmiljögruppen 

tagit initiativ till. Varje förening/organisation håller däremot sina årsmöten var 

för sig. 

Vårträffen kommer i sedvanlig ordning att hållas i BBK:s klubblokal i 

Bergkvara småbåtshamn. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att presidiet fortsätter med den sedvanliga planeringen via av styrelsen 

sedan tidigare beslutad checklista inför ”Vårträffen 2016”, där det bland 

annat framgår att det är Pia Prestel, som ansvarar för att lokal bokas. 

 Kustmiljögruppens presidium och Pernilla Landin tillsammans utformar de 

gemensamma programpunkterna med hålltider. 

 Att sekreteraren får i uppdrag att kontakta Susanna Minnhagen, 

musselgeneral vid Kalmar kommun och få klartecken till hennes deltagande, 

vilket är en förutsättning för att en av de tre delarna på ”Vårträff 2016” 

kommer att kunna genomföras. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15247-2015-12-10-Vartraff-20162.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15247-2015-12-10-Vartraff-2016.pdf


Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

 


