
 
 

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   

    

 

     § 16059 Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-12-10, § 15247 resp. 2016-01-25, § 16012 resp.  

2016-02-22, § 16033 resp. 2016-04-25, § 16059. 

 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 april 2016, § 16059 framkom följande. 

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

2016-04-11 

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

med rubriken ”Grovplanering inför lördagen den 28 maj 2016”. 

Sekreteraren redogör för, att presidiet arbetat hårt och intensivt med detta ärende 

sedan styrelsens föregående möte den 22 februari 2016. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Grovplanering-infor-lordagen-den-28-maj-2016.pdf


Nedan specificerade handlingar och punkter, som är klickbara har stämts av med 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet per den 11 april 2016. 

  Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016”. (PDF) 

Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

Checklista 2016 (PDF) för genomförande av ”Vårträffen 2016” – gäller 
endast styrelsens ledamöter. 

Grovplanering (PDF) med förslag till tider för gemensamt årsmöte med 
Vattenrådet och Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016” – gäller endast 
Kustmiljögruppens presidium och Vattenrådets sekreterare. 
 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av sekretariatet upprättade handlingar enligt nedan. 

- Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016”. 

 

- Detaljerat program med hålltider. 

 

- Checklista 2016 för genomförande av ”Vårträffen 2016” 

 

- Grovplanering med förslag till tider för gemensamt årsmöte med 

  Vattenrådet och Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016”. 

- Sekreteraren ombesörjer, att inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 

        2016” utsändes via mail måndagen den 9 maj 2016 till de personer, som 

        direkt eller indirekt är berörda och som står på Kustmiljögruppens 

        mailinglistor. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

            

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Inbjudan-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Utgava-2-Detaljerat-program-med-halltider-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Checklista-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Grovplanering-med-forslag-till-tider-for-gemensamt-arsmote-med-Vattenradet-och-Kustmiljogruppens-Vårträff-2016.pdf

