
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lind, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 – 16065 

 

 

 

§ 16057 Vatten- /miljökonferens á la grand – ”Skogens Vatten – allas vårt vatten”  

                   2016-09-16 

 (Stående ärende under första halvåret 2016, enligt beslut 2016-01-25, § 16005.) 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-03-19, § 15083 resp. 2015-05-21, § 15134 resp.  

2015-09-17, § 15165 samt 2015-10-29, § 150203 resp. 2015-12-10, § 15237 

resp. 2016-01-25, § 16005 resp. 2016-02-22, § 16030. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16030 framkom följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

2016-01-27 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Ber om återkoppling på beslutsparagraf 16005, 2016-01-25”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ber-om-aterkoppling-pa-beslutsparagraf-16005-2016-01-25.pdf


Pernilla skriver… 

… Låter som du (Kåge) har full koll! Till och med mer info än jag hade. Jag 

skickar teasern innan veckan är slut. 

 

2016-01-29 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Pär Larsson, Södra resp. Lena 

Peribert, Kustmiljögruppen på Pernilla Landins utskick med rubriken 

”Nästan färdigt förslag” jämte en bifogad fil… 

# Teaser SKOGENS VATTEN 2016-01-29. (PDF) 

2016-02-02 

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

med rubriken ”Nästan färdigt förslag”. 

 

Pernilla skriver… 

... Då ser vi hur det blir med Swedbank. Jag ska skriva ihop något till KS. Har 

möte med vattenrådens samordnare idag (läs 2016-02-02) så jag ska slå ett slag 

för den 16/9. 

2016-02-02 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1/2016 samt uppgifter 
på anmälan om närvaro till kurs 16/2 i Vissefjärda samt om reviderad teaser 
till Skogens vatten. 

Pernilla skriver… 

… Sänder även över Teaser som nu troligen endast saknar logga till Swedbank. 

2016-02-07 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) beslutsparagraf 16005 – ”Vatten- 

och miljökonferens á la grand 2016 – Skogens vatten” till arbetsgruppens 

ledamöter för konferensens genomförande jämte en bifogad fil… 

# § 16005, 2016-01-25 – Skogens vatten 2016-09-16. (PDF) 

 

Motivet till denna åtgärd var att stämma av de protokollsanteckningar som 

sekreteraren förde under styrelsens överläggning 2016-01-25, § 16005 och som 

Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen ansåg behövde förankras i 

styrelsen och ligga som underlag till och för protokollets justering. 

Sekreteraren redogör för de handlingar, som finns i diariet och är inkomna efter 

det att kallelsen utgått till styrelsens ledamöter. 

2016-02-19 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Sista versionen av Teaser” med information om… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nastan-fardigt-forslag-Teaser-Skogens-vatten-2016-01-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-20160129.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nastan-fardigt-forslag-teaser.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nyhetsbrev-1-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp.-av-§-16005-2016-01-25-Skogens-vatten-2016-09-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16005-2016-01-25-Skogens-vatten-2016-09-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sista-versionen-av-Teaser.pdf


# Teasern ligger på kommunens hemsida. 

# Swedbanks logga är ej med, vi hoppas dock att vi får ett positivt svar 

gällande finansieringen. 

# Teaser SKOGENS VATTEN, utan Swedbanks logga. (PDF) 

 

2016-02-19 

Inkommer mail/inbjudan (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”SKOGENS VATTEN 16 SEPT 2016” jämte en 

bifogad fil… 

 

# Teaser som förhoppningsvis retar era smaklökar (PDF) 

Att tänka på…  

 

… Sekreteraren meddelar, att Anna Carnelius, Kalmar kommun, vars namn 

återfinns i arbetsgruppen för ”Skogens vatten”, skall strykas/utgå, då Anna C har 

fått andra arbetsuppgifter inom Kalmar kommun. 

… Vidare skall presidiet kontrollera, att samtliga de namn som återfinns på 

Kustmiljögruppens externa mailinglista (medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, sponsorerna/vänföretagarna m.fl.) även finns med på den 

sändlista som Pernilla L expedierat 2016-02-19 och som finns i diariet med 

samma datum. 

… Sekreteraren lyfter upp frågan om bärbar/bärbara mikrofoner att användas av 

såväl moderatorn såväl som till de föreläsare som skall redogöra för sina 

presentationer. 

Lena Peribert och Robert Briland redogör för… 

… att föredragshållarna nu är bokade och klara. 

 

… att vattenkonferens moderator blir Joel Parde och att samtal om kostnads- 

ersättning för detta arbete förs mellan Robert B och Joel Parde. 

… att det är beställt 50 kepsar och 50 nyckelband med deltagarens namn. 

… att PR-materialet kostnadsmässigt skall fördelas mellan LRF och Södra. 

… Lena P skall träffa Pernilla Landin tisdagen den 29 mars 2016, kl. 10.00 för 

ett avstämningsmöte.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-201602151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/SKOGENS-VATTEN-16-SEPT-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-20160215.pdf


 

Presidet föreslår styrelsen att besluta 

 Att Pernilla Landin inbjuds till styrelsens sammanträde måndagen den 25 

april 2016 för en gemensam briefing och lägesuppföljning hur långt arbetet 

sammantaget kommit i planeringsarbetet för Vatten- och miljökonferensen 

2016 ”Skogens vatten – 2016-09-16”. 

 Att TACKA Lena P och Robert B för ett mycket väl genomfört 

planeringsarbete och de konkreta resultat som redan uppnåtts. 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 

 

2016-03-12 

Sekretariatet översänder till det nätverk av personer som prenumererar på 

Kustmiljögruppens Nyhetsbrev information om den kommande ”Miljö- och 

vattenkonferens á la grand den 16 september i Torsås kommun på temat 

”Skogens vatten – allas vårt vatten”… 

 

# via mail (PDF) till medlemsföreningarnas kontaktpersoner, som inte erhållit 

tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

# via mail (PDF) till Kustmiljögruppens sponsorer/vänföretagare. 

# via mail (PDF) till exekutiva personer inom Torsås kommun, som inte 

erhållit tidigare utsänd information från Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet. 

# via mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 

myndigheter, företag samt övriga som är intresserade av Kustmiljögruppens 

verksamhet och som inte tidigare erhållit information från Pernilla Landin, 

sekreterare i Vattenrådet jämte en bifogad fil… 

# Teaser – ”SKOGENS VATTEN – ALLAS VÅRT VATTEN” 2016-09-16. 

(PDF) 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Information-och-teaser-via-mail-till-medlemsforeningarnas-kontaktpersoner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Information-och-teaser-via-mail-till-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Information-och-teaser-via-mail-till-Torsas-kommuns-executiva-personer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Information-och-teaser-via-mail-till-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-201602153.pdf


2016-03-12 

Inkommer svarsmail av personlig karaktär från John Bräutigam, f.d. 

ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Miljö- och vattenkonferens á la 

grand den 16 september i Torsås kommun”. 

 

2016-03-14 

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

med rubriken ”Bra spridning av teaser om Skogens vatten – allas vårt 

vatten”. 

 

2016-03-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Henrik Bokor, KS ordförande i Torsås 

kommun med anmälan om deltagande i konferensen ”Skogens vatten – 

allas vårt vatten” den 16 september 2016 i Torsås kommun. 

 

2016-03-14 

Sekretariatet översänder mail (PDF) för kännedom till delar av 

arbetsgruppen för vattenkonferensen ”Skogens vatten – allas vårt vatten” 

med rubriken Inkommen/inkomna anmälningar om deltagande i ”Skogens 

vatten – allas vårt vatten”. 

 

2016-03-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Sven-Olof Petersson, miljöstrateg vid 

kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Miljö- och 

vattenkonferens á la grand den 16 september 2016 i Torsås kommun”. 

 

2016-03-15 

Inkommer förnyat svarsmail (PDF) från Sven-Olof Petersson, miljöstrateg 

vid kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken ”Miljö- 

och vattenkonferens á la grand den 16 september 2016 i Torsås kommun”. 

2016-03-17 

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

med rubriken ”Havet möter skogen”. 

 

2016-04-15 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet, Lena Peribert och Robert Briland, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Nu är det klart med Swedbanks bidrag till ”Skogens vatten – allas 

vårt vatten”. 

 

2016-04-26 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Skogens vatten den 16 september 2016”. Länk till 

hemsidan www.torsas.se/projekt 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Bra-spridning-av-teasern.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Anmalan-till-Skogens-vatten-allas-vart-vatten1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inkommen-inkomna-anmalningar-om-deltagande-i-Skogens-vatten-allas-vart-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Miljo-och-vattenkonferens-á-la-grand-den-16-september-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sv-Miljo-och-vattenkonferens.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Havet-moter-skogen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nu-ar-det-klart-med-Swedbanks-bidrag-till-Skogens-vatten-allas-vart-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Skogens-vatten-den-16-september-2016-med-lankadress.pdf
http://www.torsas.se/projekt


Sekreteraren redogör i punktform för och refererar till den information som 

lämnades av Pernilla Landin vid Vattenrådets sammanträde den 7 april 2016. 

 

Plats och tid med upplägg för dagen:  

Petamåla bygdegård, fredagen den 16 september 2016, 08.00-16.00. 

Föreläsningar på f.m. med avbrott för lunch 12.00–13.00 som serveras av LCC 

Catering i Kyrkebo med menyförslag ”havet möter skogen” samt på 

eftermiddagen workshops. 

 

Programmet färdigt på förmiddagen 08.00 – 12.00 dagen med… 

- inledning av moderator Joel Parde, SydostLeader följt av 

- Roland Swedestam, ordförande för Vattenrådet för Bruatorpsån -

Grisbäcken-Brömsebäcken och representant för Torsås kommunfullmäktige, 

- Lena Ek, tidigare EU-kommissionär och miljöminister och numera 

ordförande för Södra på temat ”Skogsägarna och miljöarbetet kring vatten”, 

- föreläsning av Mats Blomberg på temat ”Blå målklassning och skogens 

vatten, skogsägarinitiativ”,  

- föreläsning av Lennart Henriksson, en av författarna till Skogens vatten på 

temat ”Vikten av småkryp i vatten”, 

 

Programmet färdigt på eftermiddagen 13.00–16.00 

- 4 workshops avseende vanlig skog och biotopskyddad skog (Germund 

Eriksson) ca 300 meter från konferenslokalen på teman som ”blå målklassning”, 

nyckelbiotoper, insekter, kulturmiljöer vid vatten, målbilder med hänsyn tagen 

till vatten, där samtliga deltagare i varje grupp (4 grupper med 20 deltagare i 

varje) skall delta i samtliga fyra workshops mellan 13.00–15.30, som avslutas 

med återsamling och uppsummering av dagens föreläsningar och aktiviteter. 

 

Moderator: Av programbladet framgår att Joel Parde, SydostLeader är 

                  moderator för konferensen med reserver Carolina Lindberg, koordinator på 

                     Länsstyrelsen för Vattenråden och Irené Bohman, vattendirektör för 

                Vattenmyndigheten Södra Östersjön. 

 

Framtagning av promotion material, såsom kepsar, nyckelband med tillhörande 

namnbrickor finansieras av LRF och Södra. Torsås kommun tillhandahåller 

tygpåse som innehåller all den information och dokumentation som 

konferensdeltagarna behöver under dagen.  

Exempel på detta är information och foldrar från regionens Vattenråd, de ideella 

krafternas föreningar, En liten bok om vatten, Hänsyn och åtgärder i vattendrag, 

Vattenförvaltning i skog, Världsnaturfondens dokumentmapp med innehåll mm. 

 

Inbjudan och utskick till konferensen, vem som gör vad och till vilka kommer att 

meddelas senare av arbetsgruppen för konferenssens genomförande. 

 



Ingen anmälnings-/ deltagaravgift. 

 

Anmälan om deltagande sker på länken www.torsas.se/projekt  

 

Total budget 25 000 kronor med finansiering från Torsås kommun 10 000 

kronor, Vattenrådet 5 000 kronor, Torsås Kustmiljögrupp 5 000 kronor, 

Swedbanks lokalkontor i Torsås 5 000 kronor, som nu utlovats muntligen av den 

nye chefen Jonas Karlsson, vilket bekräftas av Pia Prestel, som varit i 

telefonkontakt med Rune Fransén 2016-04-14. 

 

Pernilla Landin kompletterar uppgifterna ovan med fredagens (2016-04-22) 

sammanträffande med Mats Blomberg, Södra. 

 

 

Tidningsartikel i Östran. 2016-04-13 

 

Fokus ska sättas på skogens vattenmiljöer i Gullabo, 2016-04-13 (JPG) 

 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 

 Överlämna det operativa ansvaret till arbetsgruppen för vattenkonferensens 

genomförande med fullt förtroende. 

 

 

 

 

http://www.torsas.se/projekt
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Ostran20160413-2.jpg

