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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

 

Tid: Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

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

 

 

§ 16055 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde måndagen den 22 februari 2016,  

§§ 16027 - 16054 godkänns/justeras. 

 

 

§ 16056 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 16057 – 16073 

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

                 2016-09-16. 

§ 16058 Havs- och vattenmyndighetens årligen återkommande konferens ”Havs- och 

                   vattenforum”, 24-25 maj 2016 i Göteborg. 

§ 16059 Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte. 

§ 16060 Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. 

§ 16061 Järnsida Stugägareförening. 

§ 16062 Höstbål i Bergkvara för Östersjöns vatten. 
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§ 16063 Äskande av ekonomiska medel av budgetberedningen i Torsås kommun för 

               Kustmiljögruppens verksamhet. 

§ 16064 Fyllnadsval efter Markus Törnberg i Vattenrådet som personlig ersättare till 

                  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

§ 16065 Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 2:6. 

§ 16066 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 16067 Avregistrering av Kustmiljögruppen som arbetsgivare. 

§ 16068 Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 

§ 16069 Valberedning 2016. 

§ 16070 Bergkvaradagen den 5 maj 2016 – Kristi himmelfärds dag. 

§ 16071 Vision Bergkvara. 

§ 16072 Lotteriverksamhet våren 2016. 

§ 16073 Informationsbroschyr/folder, utgåva 4 – våren 2016. 

 

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 16074 – 16087 

§ 16074 Vattenrådet. 

§ 16075 Jordbruksverket, miljöanalysenheten – Våtmarksseminarium 2016-04-20. 

§ 16076 Ostkustens vattensamling. 

§ 16077 Kalmarsundskommissionen. 

§ 16078 Torsås kommun. 

§ 16079 Kalmar kommun. 

§ 16080 WebbochForm.se. 

§ 16081 Greppa Näringen. 

§ 16082 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 16083 Sustainable Business Day 2016. 

§ 16084 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt. 

§ 16085 Materialbeställning Torsås Kustmiljögrupp. 

§ 16086 SydostLeader - Informationskväll om finansieringsmöjligheter av 

                    utvecklingsprojekt 2016-04-13 i Örsjö bygdegård. 

§ 16087 Kulturarvsseminarium på temat ”Hembygd” 2016-10-04. 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

 

Presidiets förslag till dagordning - Delgivningsärenden §§16088 – 16090 

§ 16088 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-02-23 – 2016-04-25. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/


 

3 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

§ 16089 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 16090 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 18 april 2016 

 

 

Pia Prestel                                                                      Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

T.f. ordförande                                         Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
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Beslutsärenden §§ 16057 – 16073 

 

§ 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”. 

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. 

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

# 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. 

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
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
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… 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.  

 

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 
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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) 

 

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”. 

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
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
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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”. 

 

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, 08.30-16.00. 

Föreläsningar på f.m. med avbrott för lunch, som serveras av LCC Catering i 

Gullabo med menyförslag ”havet möter skogen” samt på eftermiddagen 

workshops. 

 

Programmet färdigt för dagen med… 

- inledning av Lena Ek, tidigare EU-kommissionär och miljöminister och 

numera ordförande för Södra, 

- föreläsning av Mats Blomberg, 

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

- workshops avseende vanlig skog och biotopskyddad skog (Germund 

Eriksson). 

 

Två mentorer: Joel Parde och Åsa ”Felix” Hjalmarsson!? 

 

Framtagning av promotion material, såsom kepsar, namnbrickor och nyckel- 

band finansieras av LRF och Södra. 

 

Kalmarsundskommissionen ansvarar för inbjudan och utskick till konferensen i 

likhet med vad som skedde för Vattensamling 2012 på Möre hotell. 

 

Ingen anmälnings-/ deltagaravgift. 

 

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. 

 

 

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
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Tidningsartikel i Östran. 2016-04-13 

 

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

 

 

 

 

§ 16058 Havs- och vattenmyndighetens årligen återkommande konferens ”Havs- och 

vattenforum”, 24-25 maj 2016 i Göteborg 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-01-25, § 16010 resp. 2016-02-22, § 16032. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 15032 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet 2016-02-11. 

2016-02-11 

Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och vattenmyndigheten med 

rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen”. 

Sekreteraren lyfter fram och kompletterar de tidigare uppgifter som finns i mail 

från Havs- och vattenmyndigheten 2015-12-16. 

Den sammanlagda kostnaden per person exklusive logi uppgår till 2 000 kronor 

inklusive moms. 

Mer information och anmälan sker på www.havochvatten.se/havforum  

Sekreteraren ber ledamöterna lämna uppgift på hur de ställer sig till att delta på 

denna ”konferens som samlar deltagare från hela landet, från sött till salt och 

från alla yrkeskategorier. Här får du höra om aktuella uppdrag, insatser som 

gjorts och diskutera vad som mer behövs. Och som vanligt blir det full fart och 

rätt så roligt.” hälsar Louise Chyssler och Pia Ahnlund. 

De deltagare som representerar Kustmiljögruppen och som Kustmiljögruppen 

erlägger kostnader för genom sitt deltagande i konferensen har givetvis en 

skriftlig återkopplingsuppgift gentemot såväl styrelsen som medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner. 

Följande namnförslag nämns under överläggningen. 

Robert Briland som även är ersättare för Pia Prestel i Vattenrådet anmäler sitt 

              intresse för att delta i Havs- och vattenforum 2016, men ber samtidigt att få 

              återkomma om slutligt besked under april månad 2016. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Ostran20160413-2.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen.pdf
http://www.havochvatten.se/havforum
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 Styrelsen beslutar att 

 Att detta ärende skall vara med på dagordningen vid styrelsens sammanträde 

måndagen den 25 april 2016. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som är klickbar nedan. 

2015-04-07 

Inkommer mail (PDF) från Louise Chyssler, kommunikationsassistent vid 

Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Havs- och vattenforum – nu är 

programmet klart” med mer information och anmälan på länken 

www.havochvatten.se/havforum  

Sekreteraren lyfter fram tidigare diskuterat namnförslag - Robert Briland som 

även är ersättare för Pia Prestel i Vattenrådet, anmäler sitt intresse för att delta i 

Havs- och vattenforum 2016, men ber samtidigt att få återkomma om slutligt 

besked under april månad 2016. 

Sekreteraren vill även tydligt framhålla, att Robert Briland är en utav de två 

styrelseledamöter, som har ytterligare ett år kvar på sin mandatperiod, som går 

ut vid årsskiftet 2017/2018. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att Robert Briland representerar Kustmiljögruppen vid Havs- och 

vattenforums konferens den 24-25 maj 2016 på Eriksbergshallen i Göteborg. 

 Att kostnaderna (kursavgift och logi) för deltagandet i den mån detta är 

ekonomiskt möjligt bestrids av Vattenrådet med motiveringen, att Robert 

Briland representerar Kustmiljögruppen som ersättande ledamot i 

Vattenrådet. 

 Att det åligger Robert Briland i likhet med andra som representerar och 

företräder Kustmiljögruppen, att vid lämpligt tillfälle muntligt och skriftligt 

berätta om sina erfarenheter från konferensen. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Havs-och-vattenforum-nu-ar-programmet-klart.pdf
http://www.havochvatten.se/havforum
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§ 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. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16033 framkom följande. 

Sekreteraren redogjorde för inkomna handlingar i diariet. 

2016-01-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Susanna Minnhagen, Kalmar kommun med 

rubriken ”Kustmiljögruppens Vårträff 2016-05-28”. 

 

Susanna skriver… 

… Kan härmed bekräfta att jag har bokat in musselsnack i klubbstugan lördag 

den 28 maj. 

2016-02-02 

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

med rubriken ”Nästan färdigt förslag”. 

 

Pernilla skriver… 

… Hörs snart om 28/5 

2016-02-03 

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

med rubriken ”Lokal bokad till Vårträffen 2016”. 

Pernilla skriver… 

… Toppen! 

Sekreteraren presenterar den allmänna checklistan, som biläggs denna 

kallelse och som framtagits för att inget skall glömmas bort till de träffar och 

konferenser som genomförts sedan 2011-07  i Kustmiljögruppens regi. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att program med inbjudan och kallelse skall presenteras för styrelsen vid 

sammanträdet den 25 april 2016, då även Pernilla Landin inbjuds att delta. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppen-Vartraff-20160516.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-Lokal-bokad-till-Vartraffen-2016.pdf
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer 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. 

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 2 maj 2016 till de personer, som 

direkt eller indirekt är berörda och som står på Kustmiljögruppens 

mailinglistor. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Grovplanering-infor-lordagen-den-28-maj-2016.pdf
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
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§ 16060 Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-01-25, § 16014 resp. 2016-02-22, § 16034. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16034 framkom följande. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att presidiet får till uppgift att göra en sammanställning av de svar som 

inkommit från de medlemsföreningar som har klippt vass under 2015. 

 Att sammanställningen skall presenteras vid sammanträdet med styrelsen 

måndagen den 25 april 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-03-01 
Inkommer mail (PDF) från Martin Storm, samhällsbyggnadschef, Torsås 
kommun med rubriken ”Vassärende”. 

2016-03-10 
Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande besvarar inkommit mail (PDF) 
från Martin Storm, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun daterat 2016-
03-01, som finns i diariet med samma datum med rubriken ”Vassärende”. 

2016-03-21 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, T.f. 
ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 
2015 med siktet inställt på 2016-2020”. 

2016-03-25 
Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) till 
Rune Fransén, Kustmiljögruppen med rubriken ”Nytt vassklippnings 
tillstånd” jämte en bifogad fil… 
# Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. (PDF) 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassarende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vassarende.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-20202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nytt-vassklippnings-tillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
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2016-03-25 
Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) 
till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Utvärdering av 
vass-slåtter 2015 med siktet inställt mot 2016-2020” jämte en bifogad fil… 
# Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. (PDF) 

2016-03-25 
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, Kustmiljögruppen med 
rubriken ”Nytt vassklippnings tillstånd”. 
 
2016-03-29 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Utvärdringsschema av vass-slåtter 2015 med siktet inställt 
mot 2016-2020 jämte en bifogad fil… 
# Sammanställning av utvärderingsschema per den 21 mars 2016 av vass-
slåtter 2015. 

2016-04-02 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, 
sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Tillstånd för vassklippning 2015!”, 
som avser Björkenäs Stugförening. 
 
2016-04-02 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, 
sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Meddelande Dnr 1504054 datum 
150618”, som avser Björkenäs Stugförening. 

2016-04-02 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) handlingar till Pernilla Landin, 
sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Vassklippning 2015!”, som avser 
Björkenäs Stugförening. 

2016-04-04 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Tillstånd för vassklippning 2015!” 

2016-04-04 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Vassklippning”. 

2016-04-04 

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

med rubriken ”Meddelande Dnr 1504054, datum 2015-06-18”. 

 

Av inkomna handlingar i diariet sedan föregående sammanträde per den 22 

februari 2016, så kan Pia Prestel koordinator för 2015 års vass-slåtter konstatera, 

att översänd förteckning … 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Blankett-med-utvardering-av-vass-slatter-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nytt-vassklippnings-tillstand.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Utvarderingsschema-av-vass-slatter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Tillstand-for-vassklippning-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Meddelande-Dnr-1504054-datum-150618.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Tillstand-for-vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vassklippning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Meddelande-Dnr-1504054-datum-2015-06-18.pdf
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# Utvärdering av vass-slåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. (PDF) 

… till Pernilla Landin, samhällsbyggnadsförvaltningen vid Torsås kommun nu 

även om- och innefattar Björkenäs Stugförening.  

Samtliga medlemsföreningar, utom Järnsida Stugägareförening – se § 16061 i 

detta protokoll - har på ett acceptabelt sätt svarat på de fem frågor som Pia 

Prestel ställt i sina mail daterade 2015-12-14 respektive 2016-02-04. 

För att möta kommande års vass-slåtter med siktet inställt på 2016-2020 har 

presidiet formulerat följande fyra postulat, grundförutsättningar …  

Presidiet är av den bestämda uppfattningen, att i de diskussioner som nu förs 

med Länsstyrelsen, då det gäller det förnyade tillståndet för vassklippning under 

perioden 2016-2020, vore det av stort värde för våra medlemsföreningar som 

klipper vass, om Länsstyrelsen kunde ange ett sista datum, då vassen måste vara 

omhändertagen från slagna sjöängar till partiell eller slutlig deponi. 

Att vid själva tillståndsgivandet för vass-slåtter av miljökontoret i Torsås 

kommun måste hela kedjan av åtgärder från vassklippning via upptagning av 

vass från blöta sjöängar till slutlig deponi anges i anmälan från respektive 

medlemsförening. 

Detta skapar en tydlig rollfördelning mellan länsstyrelse, kommun, 

Kustmiljögrupp och medlemsförening, där de två förstnämnda aktörerna är 

myndighetsutövande enligt MB, emedan Kustmiljögruppens roll som det 

framgår av ”samrådshandlingen” från den 20 mars 2015 enbart begränsas och 

uteslutande inskränker sig till själva schemaläggandet av vass-slåttern. 

Genom att varje medlemsförening som klipper vass är proaktiv i sitt agerande 

gentemot miljökontoret i Torsås kommun och de andra medlemsföreningarna i 

kustfamiljen, så är vi förvissade om, att vass-slåtter 2016 kommer att lösas på 

ett optimalt och framtidsorienterat sätt. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna ovan markerade med blå färg fyra 

grundförutsättningar/postulat för vass-slåtter över tid. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
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 Att TACKA Pia Prestel, koordinator för vasslåtter 2015 för ett uthålligt, 

ambitiöst och målinriktat arbete med siktet inställt mot 2016-2020. 

 Att efter gjord sammanställning - Utvärdering av vass-slåtter 2015 med 

siktet inställt på 2016-2020.(PDF) som översänts till Pernilla Landin vid 

samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun för respektive medlems- 

förening som slagit vass under 2015, lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

§ 16061 Järnsida Stugägareförening 

  

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-02-22, § 16039. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16034 framkom följande. 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta 

 Att bordlägga ärendet med motiveringen att ledamöterna i styrelsen får god 

tid på sig, att tänka igenom alla de delar, moment och konsekvenser som 

detta ärende innehåller. 

 Presidiets redogörelse i skrift för ledamöterna under överläggningen har lyfts 

ut ur beredningstexten i detta beslutsärende, då det är att betrakta som 

arbetsmaterial. 

 Ärendet skall finnas med på dagordningen till styrelsens sammanträde 

måndagen den 25 april 2016. 

 Att presidiet får till uppgift att tänka igenom ett svar till Järnsida 

Stugägareförening efter det sammanträde som är inplanerat till tisdagen den 

16 februari 2016 med Torsås kommun. 

Att presidiets skriftliga svar till Järnsida Stugägareförening skall vara färdigt för 

att föreläggas styrelsen för beslut vid sammanträdet den 25 april 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utvardering-av-vass-slatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-03-24 
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 
utan egen rubrik, men som avser uppföljning av arbetsmöte hos 
sekreteraren den 5 mars 2016. 
 
2016-04-07 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) på uppdrag av Kustmiljögruppens 
t.f. ordförande Pia Prestel till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie 
såväl som ersättare samt Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
remissbehandlingsärende med rubriken ”Brev till Järnsida 
Stugägareförening” enligt beslut i styrelsen 2016-02-22, § 16039 jämte en 
bifogad fil… 
# Brev till Järnsida Stugägareförening enligt beslut i styrelsen 2016-02-22, § 
16039. 
 

 Sekreteraren redogör för hur presidiet noga tänkt igenom upprättat förslag till 

                brevsvar i Kustmiljögruppens namn i aktuellt och rubricerat ärende till Järnsida 

               Stugägareförening, inte minst mot bakgrund av resultatet av det arbets- och 

                      informationsmöte som representanterna Eibert Johansson, ordförande och Egon 

                  Bergman bevistade hemma hos Kåge Eklund i dennes bostad i Södra Kärr, där 

                även Pia Prestel Kustmiljögruppens t.f. ordförande var närvarande. 

 Vid remisstidens utgång 2016-04-18 har inte något yttrande inkommit från 

                   någon av destinatärerna, varför presidiet uppfattar innehållet i skrivelsen/brevet 

              till Järnsida Stugägareförening sakligt, vederhäftigt och korrekt. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av sekretariatet upprätta förslag till skrivelse/brev som 

behandlar ”erfarenheter av vasklippning 2015 inom det geografiska område 

som Järnsida Stugägareförening har rådighet över, daterat den 6 april 2016. 

 

  Att ta presidiets förslag till skrivelse/brev som sitt eget. 

 

 Att justera denna paragraf omgående, så att sekreteraren kan expediera denna 

beslutsparagraf utan tidsutdräkt. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vass-slatter-2015-Martin-Storm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-till-Jarnsida-Stugagareforening-enligt-beslut-i-styrelsen-2016-02-22-§-16039.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-ang-erfarenheter-av-vassklippning-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-ang-erfarenheter-av-vassklippning-2015.pdf
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§ 16062 ”Höstbål” i Bergkvara för Östersjöns vatten 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har vid samtal med Pia Prestel,  

t.f. ordförande i Kustmiljögruppen tagit upp en idé om, att tända ”höstbål” i 

Bergkvara för Östersjöns vatten. 

 Sekreteraren har vid ett tillfälle 2013-08-31 upplevt att tända ett ”höstbål” i 

                Stora Rör, där det informerades om, att det traditionsenligt tänds höstbål i 

                  hamnar kring hela ön tillsammans med de lokala samhällsföreningarna. 

 Information gavs om att, höstbål, vårdkasar eller forneldar har tänts sedan en 

                   lång tid tillbaka i både Finland, de baltiska staterna och norra Sverige för att 

               säga farväl av sommaren. När Åbo var Europas kulturhuvudstad, 2011, tog de 

               initiativ till att sprida traditionen runt vårt innanhav och att ha Östersjöns miljö i 

                 fokus. 

 Eldarna brukar tändas i skymningen runt klockan 20.30, där man kan njuta av 

               den sprakande elden i sensommarkvällen, äta t.ex. sillamackor på Dalskärs 

              Sjökrog eller varför inte njuta av grillad korv på Stenskär. 

 Givetvis finns representanter från Vattenrådet och Kustmiljögruppen på plats i 

              Bergkvara småbåtshamn för att berätta om allt det arbete som bedrivs för att 

                 uppnå EU:s miljömål för vår kust och våra tre vattendrag. 

 Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som är klickbar nedan. 

2016-04-13 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under våren och hösten 

2016”. 

 Är detta något för oss? 

 

 

§ 16063 Äskande av ekonomiska medel av budgetberedningen i Torsås kommun för 

               Kustmiljögruppens verksamhet 

 Vid valberedningens sammanträde söndagen den 3 april 2016 ventilerades 

              frågan om Kustmiljögruppens framtida finansieringsmöjligheter för sin  

              verksamhet baserat på de erfarenheter som framkom och presenterades i det 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Aktiviteter-i-Vattenradet-under-varen-och-hosten-2016-1.pdf
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                  seminarium på länsstyrelsen i Kalmar län på temat ”framtidens vattenarbete” 

                  den 15 mars 2016. 

 Deltagare på seminariet var från Torsås kommun Pernilla Landin, sekreterare i 

                  Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig samt från Kustmiljögruppen Pia Prestel 

                  och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 På seminariet höll Pernilla Landin ett glimrande, intresseväckande och 

                informativt föredrag om varför vi kommit så pass långt i Torsås kommun för att 

  uppnå EU:s vattendirektiv fram till 2027. 

 Svaret från Pernilla till de församlade deltagarna var just de ideella krafternas 

               uttalade förmåga att samverka, ta initiativ till åtgärder och sitt osjälviska arbete 

                  för en medborgardriven vattenförvaltningen. 

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

2016-04-06 

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

med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp” jämte en bifogad fil… 

# Brev till budgetberedningen 2016-04-06. (PDF) 

 

Vid remisstidens utgång 2016-04-18 har endast yttrande inkommit från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet, som skriver… 

”ser bra ut, är välformulerat och informativt”, 

varför presidiet uppfattar innehållet i skrivelsen/brevet till Budgetberedningen i 

Torsås kommun som sakligt, vederhäftigt och korrekt. 

 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av sekretariatet upprätta förslag till skrivelse/brev till 

budgetberedningen i Torsås kommun med rubriken ”Torsås Kustmiljögrupp 

äskar för sitt ideella arbete - för ett gott liv i en livskraftig kommun -

ekonomiskt stöd för perioden 2017-2019, som avser vattenprojekt utmed 

kustremsan i Torsås kommun”. 

 

  Att ta presidiets förslag till skrivelse/brev som sitt eget. 

 

 Att justera denna paragraf omgående, så att sekreteraren kan expediera denna 

beslutsparagraf utan tidsutdräkt. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Torsas-Kustmiljogrupp-budgetberedningen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-till-budgetberedningen-2016-04-06.pdf
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§ 16064 Fyllnadsval efter Markus Törnberg i Vattenrådet som personlig ersättare till 

                  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

 I protokoll från styrelsens sammanträde 2016-02-22, § 16035 – Valberedningen 

                  framgår bland annat följande 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att entlediga Marcus Törnberg från uppdraget att tjänstgöra som ordinarie 

ledamot i styrelsen fr.o.m. den 1 mars 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelen framkommer följande 

Styrelsens beslut från den 22 februari 2016 medför även att Marcus Törnberg 

lämnar Vattenrådet som ersättare för ledamoten Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 

Detta föranleder presidiet efter diskussioner i valberedningen, att föreslå 

styrelsen att besluta 

 Att utse Magnus Rosenborg till personlig ersättare i Vattenrådet för  

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 

 

§ 16065 Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 2:6 

 

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

2016-04-07 

Vid Vattenrådets sammanträde överlämnar Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet till Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel nedan 

specificerad handling med rubriken ”Begäran om samråd för våtmark med 

placering på fastigheten Ilingetorp 2:6” jämte en bifogad fil… 

# Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 

2:6. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6.pdf
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2016-04-09 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) spontana reflexioner på den 

samrådshandling som Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

överlämnade vid Vattenrådets överläggning torsdagen den 7 april 2016 med 

rubriken ”Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten 

Ilingetorp 2:6” jämte en bifogad fil… 

# Begäran om samråd för våtmark med placering på fastigheten Ilingetorp 

2:6. (PDF) 

2016-04-11 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Begäran om samråd för våtmark på fastigheten Ilingetorp 2:6. 

2016-04-12 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med rubriken ”Nu är samrådstexten klar för signering”. 
 

Vid Vattenrådets överläggning torsdagen den 7 april 2016 tas frågan upp, om 

det inte vore synnerligen lämpligt om både Vattenrådet och Kustmiljögruppen 

utarbetade en ”samordnad skrivelse gällande samråd för våtmark på fastigheten 

Ilingetorp 2:6, ärende 2014/bmo20 med undertecknande av de båda 

ordförandena för respektive förening Pia Prestel och Roland Swedestam. 

Den samordnade skrivelsen är upprättad av Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet och undertecknad av respektive ordförande och som inkommande 

handling återfinns i diariet 2016-04-15 och är klickbar på länken nedan… 

2016-04-15 

Inkommer brevledes undertecknad samordnad skrivelse (PDF) gällande 

samråd för våtmark på fastigheten Ilingetorp 2:6, ärende 2014/bmn 20. 

Tidningsartikel i lokalpressen 

Ytterligare en våtmark ska anläggas, Östran 2016-04-15 (JPG) 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av Pernilla Landin, Torsås kommun, upprättat förslag till 

samordnad skrivelse gällande samråd för våtmark på fastigheten Ilingetorp 

2:6 ärende 2014/bmo20. 

 

 Att ta Pernilla Landin, Torsås kommun, förslag till samordnad skrivelse 

gällande samråd som sitt eget. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Begaran-om-samrad-for-vatmark-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Samrad-for-vatmark-med-placering-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Begaran-om-samrad-for-vatmark-pa-fastigheten-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nu-ar-samradstexten-klar-for-signering.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Undertecknad-samordnad-skrivelse-gallande-samrad-for-vatmark-Ilingetorp-2-6.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Ostran20160415-4.jpg
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§ 16066 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 (Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, § 12139.) 

 

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

Kassören Lena Peribert lämnar uppgift på, att saldot på föreningens 

företagskonto per den 22 februari 2016 i Swedbank uppgår till 12 306 kronor 

och att föreningens fasträntekonto vid samma datum uppgår till 130 000 kronor 

med ny förfallodag i medio maj 2016.  

 

Räntesats 0.4 %.  

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som vidarebefordrats från 

Kennert Täck, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse och kassör under 

verksamhetsåret 2014 till Lena Peribert, nuvarande kassör i Kustmiljögruppen. 

2016-02-21 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Kennert Täck med rubriken ”Brev 

från Skatteverket till Kustmiljögruppen”. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Kassören Lena Peribert lämnar uppgift på, att saldot på föreningens 

företagskonto per den 25 april 2016 i Swedbank uppgår till                    kronor 

och att föreningens fasträntekonto vid samma datum uppgår till 130 000 kronor 

med ny förfallodag i medio maj 2016. 

Med hänvisning till att fasträntekontot skall omsättas i medio maj 2016 och 

därefter i medio augusti 2016 måste styrelsen beakta och ta hänsyn till vilka 

ekonomiska åtaganden som föreningen har fram till medio augusti månad 2016. 

 

Vidare måste styrelsen och kassören erinras om tidigare taget beslut i styrelsen 

2015-10-29, § 15196, där det framgår att föreningens behållning på 

företagskontot inte bör understiga 10 000 kronor vid omsättning av 

fasträntekontot för att föreningen skall kunna genomföra sina uppdrag enligt vad 

som framgår av §§ 2 och 3 i stadgarna.  

 

Föreningens likviditet måste kontinuerligt bevakas av kassören mellan de 

perioder, då föreningen i huvudsak har sina tillgångar bundna på fasträntekonto i 

Swedbank med en löptid uppgående till 3 månader. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/FW-Brev-från-Skatteverket-till-KMG.pdf
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§ 16067 Avregistrering av Kustmiljögruppen som arbetsgivare 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträden 2013-12-04, § 13255 och § 13267 resp. 2015-03-19, § 15071 

          resp. 2015-04-14, § 15104. 

Vid styrelsens sammanträde den 14 april 2015, § 15104 framkom följande. 

 

Kennert Täck, f.d. kassör i föreningen meddelar under överläggningen, att han 

varit i kontakt med Skatteverket och därefter lämnat in en ”nollad” arbetsgivar- 

uppgift för inkomståret 2014. Därmed skulle Kustmiljögruppen enligt Kennert 

Täcks uppfattning vara avregistrerad som arbetsgivare, dock med reservation 

för, om föreningen framledes kommer att betala sociala avgifter och 

preliminärskatt för föreläsare, då det automatiskt sker en reaktivering av 

föreningen som arbetsgivare. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Med hänvisning till vad som framkommer av Kennert Täcks samlade 

lämnade uppgifter i kontakterna med Skatteverket lägga ärendet till 

handlingarna. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-03-31 

Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Skattebefrielse” jämte två bifogade filer… 

# Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift. (PDF) 

# Beslut om befrielse från uppgiftsskyldighet. (PDF) 

Av Skatteverkets blankett ”Ansökan om befrielse från att lämna särskild 

uppgift” framgår att Torsås Kustmiljögrupp är befriad under räkenskapsåren  

2015-01-01 – 2020-12-31, d.v.s. beskattningsåret 2015 till och med 

beskattningsåret 2019, att lämna särskild uppgift som hänför sig till 

arbetsgivares sociala avgifter. 

Beslutsdatum 2016-03-21/Anny Goth. 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att verkligen TACKA kassören Lena Peribert, att detta ärende äntligen fått 

sin juridiska lösning och kan därmed avföras från göra-listan intill  

2020-12-31, d.v.s. räkenskapsåret 2019 års slut. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Skattebefrielse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ansokan-om-befrielse-fran-att-lamna-sarskild-uppgift.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Beslut-om-befrielse-fran-uppgiftsskyldighet-2016-03-21.pdf
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§ 16068 Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-10-29, § 15211 resp. 2015-12-10, § 15244 resp.  

2016-01-25, § 16008 resp. 2016-02-22, § 16031. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016 framkom följande. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att i och med att styrelsens ledamöter har haft möjligheter till, att i detalj 

studera samtliga delar i den upprättade ”Årsredovisningen för 

verksamhetsåret 2015” kan gå till beslut. 

 Att räkenskaperna vad avser verifikationer, balans- och resultaträkning samt 

styrelsens förslag till resultatdisposition redan nu kan överlämnas till revisor 

Jan Hellman för revision. 

 Att godkänna av sekreteraren upprättat förslag till förvaltningsberättelse för 

verksamhetsåret 2015. 

 Att godkänna av sekreteraren upprättat förslag till verksamhetsberättelse 

med tonvikt lagd på händelser inom ”Kustfamiljen”. 

 Att godkänna av sekreteraren upprättat förslag till verksamhetsberättelse 

med betoning lagd på ”externa aktiviteter” presenterad i kalendarisk form. 

 Att godkänna av kassören upprättat förslag till resultat- och balansräkning 

för verksamhetsåret 2015. 

 Att fastställa av kassören upprättat förslag till årets resultat, som är negativt 

och uppgår till – 18 396 kronor, som balanseras i ny räkning. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för inkomna handlingar i diariet som är klickbara nedan. 
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2016-02-26 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) styrelsens förslag till årsredovisning 

för verksamhetsåret 2015 till Kennert Täck, ledamot i Kustmiljögruppens 

styrelse under 2015 jämte en bifogad fil… 

# Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. (PDF) 

2016-03-15 

Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Message from 176340” jämte en bifogad fil… 

# Revisionsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF)  

 

Sekreteraren redogör för att det återstår namnunderskrifter per den 18 april 2016 

från… 

- John Bräutigam på sidan 43 samt  

- Jan Hellman samt Solbrith Hellman på sidan 45. 

 

2016-04-16 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan 

och Solbrith Hellman förfrågan om lämplig tid och mötespunkt för underskrift 

av revisionsuppdraget i årsredovisningen för 2015.  

 

Kontakter har tagits och det åligger sekreteraren att införskaffa dessa 

                 namnunderskrifter intill den 1 maj 2016, så att kallelse till Årsmöte kan utgå i  

                 god tid enligt vad som stadgas enligt § 14. 

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015 skall återfinnas jämte kallelse och 

övriga handlingar på hemsidan senast den 1 maj 2016 på länken längst ner på 

sidan http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2016-lordagen-den-28-maj-

2016-med-efterfoljande-arsmote/  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att det åligger sekreteraren enligt organisationsschema att på hemsidan 

senast den 1 maj 2016 färdigställa och presentera följande angivna klickbara 

handlingar, som ligger som underlag till Kustmiljögruppens årsmöte enligt § 

14 i stadgarna. 

 

# Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för 

verksamhetsåret 2015” med förslag till årsmötet att besluta enligt 

protokoll 2016-04-25, § 16068. (PDF) 

# Styrelsens förslag till dagordning med ärendeberedning. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-02-22-Kennert-Tack.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Arsredovisning-2015-utgava-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Message-from-176340-Revisionsberattelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/S17634016031506400-Revisionsberattelse-for-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Underskrift-pa-revisionsuppdraget-i-arsredovisningen-for-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2016-lordagen-den-28-maj-2016-med-efterfoljande-arsmote/
http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2016-lordagen-den-28-maj-2016-med-efterfoljande-arsmote/
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# Revisionsberättelse för tiden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF) 

# Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. (PDF) 

# Informationsärenden. (PDF) 

 

 Att sekreteraren ombesörjer, att inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 

2016” utsändes via mail måndagen den 2 maj 2016 till de personer, som 

direkt eller indirekt är berörda och som står på Kustmiljögruppens 

mailinglistor. 

 

Härutöver föreslår presidiet styrelsen att besluta inför årsmötet 2016-05-28. 

 

 Att förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2015 fastställs.  

 Att resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2015 fastställs.  

 Att årets uppkomna och redovisade resultat – 18 396 (negativt) behandlas 

enligt kassörens förslag i årsredovisningen genom att balanseras i ny 

räkning. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 

 

Styrelsen föreslår Årsmötet att besluta 

 

 

 

Årsmötet beslutar att 

 

 

 

 

§ 16069 Valberedning 2016 

(Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2016-01-25, § 16004.) 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

            sammanträden 2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035. 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16035 framkom följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/S17634016031506400-Revisionsberattelse-for-2015.pdf
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Erfarenheterna av 2015 års rekryteringsprocess av ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse var i det längsta osäkert och lyckades först under 

sittande föreningsstämma. 

Varje ledamot redogör nedan för sin inställning och framtid inom 

  Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 Ledamöter i tur att avgå vid årsskiftet 2016/2017 är… 

- Pia Prestel, t.f. ordförande,  

avvaktar med besked intill Kustmiljögruppens årsmöte 2016-05-28.  

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare, 

avvaktar med besked intill Kustmiljögruppens årsmöte 2016-05-28. 

- Lena Peribert, kassör, 

lämnar Kustmiljögruppens styrelse vid årsskiftet 2016/2017. 

- Magnus Rosenborg, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016, 

ordinarie ledamot i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2016-03-01 t.o.m. 

2017-12-31. 

- Ove Lindh, ersättande ledamot, vald på ett år under 2016,  

frånvarande vid dagens överläggning, styrelsen inväntar svar. 

Ledamot vald på två år… 

- Robert Briland, ledamot vald på två år 2016 och 2017, 

ett förhållande som fortfarande är aktuellt och gäller. 

 

Utifrån ovan lämnade besked av styrelsens ledamöter är det uppenbart att 

valberedningen, som består utav presidiet och förstärkt med Magnus Rosenborg 

enligt beslut i styrelsen 2016-01-25, § 16004, måste börja ett proaktivt arbete för 

att rekrytera potentiella kandidater till de poster inom styrelsen som troligen blir 

lediga fr.o.m. årsskiftet 2016/2017. 

Namn och organisationer som omnämns under överläggningen är … 

- Ola Sennefjord, Påbonäs, Ljungbyholm (fiskeintresserad). 

- Mikael Nilsson, Påbonäs, Söderåkra, f.d. miljöinspektör Torsås kommun. 

- Sofia Persson, Påbonäs Söderåkra. 

- Andreas Olsson, ordf. Torsåsbygdens Sportfiskeklubb. 

- Garpens Vänner. 
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- Vision Bergkvara (VB) 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att entlediga Marcus Törnberg från uppdraget att tjänstgöra som ordinarie 

ledamot i styrelsen fr.o.m. den 1 mars 2016. 

 Att Magnus Rosenborg går upp som ordinarie ledamot i styrelsen fr.o.m. den 

1 mars 2016 och ersätter Marcus Törnberg. 

 Att presidiet förstärkt med Magnus Rosenborg får i uppdrag, att kontakta 

nämnda personer och organisationer på föregående sida samt ta fram en 

sökprofil på kandidater. 

 Att valberedningen skall presentera resultatet av sitt arbete vid sammanträdet 

med styrelsen måndagen den 25 april 2016. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

2016-03-08 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail av personlig karaktär för kännedom 

från Magnus Rosenborg, ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med 

rubriken ”Valberedning!” 

 

2016-03-16 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Valberedning”. 

 

2016-03-29 

Inkommer svarsmail av personlig reflekterande karaktär från 

Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljöstrateg vid 

kommunledningsförvaltningen i Karlskrona. 

2016-03-30 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) underlagsmaterial till 

Valberedningens träff 2016-04-03 hos Pia Prestel i dennas bostad i 

Ragnabo jämte fyra bifogade filer… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Valberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valberedningen-traffas-2016-04-03-kompletterat-med-arbetsmaterial.pdf
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# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 

2011- 2016. (PDF) 

# Profilbild – kompetensområden 2017. (PDF) 

# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter 2017. 

(PDF) 

 

2016-03-31 

Inkommer svarsmail av personlig reflekterande karaktär från Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken ”Miljöstrateg vid 

kommunledningsförvaltningen i Karlskrona”. 

2016-04-04 

Sekretariatet expedierar på ordförandens uppdrag via mail (PDF) utskick till 

samtliga ordföranden i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken 

”Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017” jämte två bifogade filer… 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

2015-04-06 

Sekretariatet översänder brevledes på uppdrag av valberedningens 

ordförande Pia Prestel den nya foldern, informationsbroschyren, utgåva 4 – 

våren 2016 jämte bilaga till följande namngivna personer… 

# Miljöstrateg Sven-Olof Petersson, Karlskorna kommun, 

kommunledningsförvaltningen, Box 79, 371 21 Karlskrona. 

# Mikael Nilsson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Sofia Persson, Påbonäs 306, 385 97 Söderåkra. 

# Ola Sennefjord, Tvärgatan 8, 388 30 Ljungbyholm. 

 

 

Av inkomna ärenden enligt ovan framgår med all önskvärd tydlighet, att 

styrelsens beslut från den 22 februari 2016 i allra högsta grad effektuerats av 

valberedningens ledamöter genom att potentiella namn har stämts av inför 

verksamhetsåret 2017, funderingar kring nya potentiella föreningar i och kring 

Bergkvara centralort har diskuterats. 

Valberedningen upplever det som en stor brist, att kustnära ideella föreningar 

med vattenfrågor i centrum såsom Vision Bergkvara, Bergkvara Båtklubb, 

Garpens vänner inte är medlemmar i Kustmiljögruppen, vilket nedan angivna 

klickabra profilbild ger stöd för 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-KMGs-styrelse-for-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
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# Medlemsföreningar kopplade till profilbild för styrelsens ledamöter 2017. 

(PDF) 

Valberedningen har till samtliga ordförande i Kustmiljögruppens 

medlemsföreningar skickat ut ett upprop den 4 april 2016 genom en 

nomineringsportal, så att varje förening får en möjlighet fram till den 22 april 

2016, att nominera kandidater till posterna som ordförande, sekreterare och 

kassör, vilket anges genom att klicka på länkarna nedan. 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

Till uppropet har det fogats uppgifter om vilka föreningar mellan åren  

2011-2016, som varit representerade i Kustmiljögruppens styrelse. Klicka på 

länken nedan. 

 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

 

Skulle mot förmodan nu vidtagna åtgärder från valberedningens sida inte ge ett 

positivt utfall, så har valberedningen för avsikt att vända sig till personer som 

idag inte tillhör ”kustfamiljen” och tillfråga hen om det finns intresse att 

engagera sig i Kustmiljögruppen. Namn finns som tidigare nämnts, så det är 

bara att trycka på ”aktivitetsknappen” och låta arbetet gå vidare. 

Valberedningen har tagit fram en profilbild över behövda kompetensområden på 

ledamöter i Kustmiljögruppens styrelse för 2017, vilken är klickbar nedan 

# Profilbild – kompetensområden 2017. (PDF) 

 

Valberedningens ordförande Pia Prestel skickar en påminnelse till samtliga 

ordförande i Kustmiljögruppens styrelse 2016-04-18, som finns i diariet med 

samma datum. 

 

2016-04-18 

Valberedningen översänder via sin ordförande Pia Prestel mail (PDF) till 

samtliga ordförande i Kustmiljögruppens medlemsföreningar med rubriken 

”Vi saknar från Din medlemsförening förslag på ledamöter till 

Kustmiljögruppens styrelse” jämte två bifogade filer… 

# Nominering av ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse för 

verksamhetsåret 2017. (PDF) 

# Vilka medlemsföreningar som varit representerade i Kustmiljögruppens 

styrelse 2011-2016. (PDF) 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Medlemsforeningar-kopplade-till-profilbild-for-styreslens-ledamoter-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Profilbild-kompetensomraden-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vi-saknar-fran-Din-medlemsforening-forslag-pa-ledamoter-till-KMGs-styrelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nominering-av-ledamoter-till-Kustmiljogruppens-styrelse-till-verksamhetsaret-2017-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vilka-medlemsforeningar-som-varit-representerade-i-Kustmiljogruppens-styrelse-2011-1.pdf
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att valberedningen skall invänta medlemsföreningarnas 

nomineringsförfarande, som går ut den 22 april 2016 innan ytterligare 

åtgärder med rekrytering av externa styrelseledamöter vidtas. 

 

 

§ 16070 Bergkvaradagen den 5 maj 2016 – Kristi himmelfärds dag 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                 sammanträde 2016-02-22, § 16031. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16031 framkom följande. 

 Styrelsen tog vid sitt sammanträde 2016-01-25, § 16006 beslut om, att anta en 

                   ny, reviderad och uppdaterad verksamhetplan för 2016 med plan 2017-2018. 

 Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken nedan.   

                     Verksamhetsplan 2016 med plan för 2017-2018.(PDF)   

 Av punkt B:04 framgår det, att Bergkvaradagen är årligt återkommande i maj 

                månad och i samband med Kristi himmelsfärds dag, som i år är den 5 maj. 

 I ansvarsrutan står det att ”tre deltar” och i kommentarrutan står det ”beroende 

                  på aktuell arbetsbelastning”. 

 Av erfarenhet från tidigare år, så vet sekreteraren, att inom en inte alltför 

                avlägsen framtid så kommer det en inbjudan från Bergkvara Samhällsförening 

              med förfrågan om deltagande.  

 Presidiet ber styrelsen, att ta ställning till/fatta beslut om deltagande och vilka 

                  personer som skall representera Kustmiljögruppen samt tema för dagen. 

Från tidigare år har Bergkvaradagen varit mellan 10.00 – 14.00 exklusive  

               upplockning och nedplockning. De deltagande disponerar ett mässbord med  

             egen medhavd presenning som skydd för sol och vind samt möjlighet till eluttag. 

 

                Presidiets öppna inställning till deltagande på Bergkvaradagen leder till, att 

                Magnus Rosenborg fattar fanan och anser det som en självklarhet, att 

                Kustmiljögruppen skall närvara vid denna kustaktivitet för och med lokal- 

               befolkningen med Kalmarsund och Garpens fyr som dekor. De föreningar som 

                finns med och är representerade på Bergkvaradagen syns och därmed finns de 

  också, som ett bevis på att de är en levande aktör med sitt eget budskap i 

              närsamhället.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verksamhetsplan-2016-2018A1.pdf
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 Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppen skall vara representerad genom sin styrelse och delta på 

Bergkvaradagen den 5 maj 2016. 

 Dagen indelas i två pass med två arbetslag Lena Peribert/Robert Briland 

respektive Pia Prestel/Magnus Rosenborg/Kåge Eklund. 

 Presidiet lämnar förslag till planering som presenteras vid styrelsens 

sammanträd den 25 april 2015. 

 Försäljning av Kustmiljögruppens vårlotteri startar, se § 16038, 2016-02-22 i 

detta protokoll. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

2016-03-10 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening med 

rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – dags att planera dagen!” jämte en bifogad 

fil… 

# Bergkvaradagen 2016 – torsdag 5/5. (PDF) 

2016-03-22 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara 

Samhällsförening med rubriken Bergkvaradagen 2016 – dags att planera 

dagen!” 

2016-03-23 

Inkommer kompletterande svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Kopiering av informationsmaterial till 

Bergkvaradagen den 5 maj 2016. 

2016-03-23 

Sekretariatet översänder kompletterande information via mail (PDF) till Frida 

Portin, Bergkvara Samhällsförening med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – 

dags att planera dagen”. 

 

2016-03-27 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Lena Peribert, kassör i 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – inbetalning av 

marknadsavgift”. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen-2016-dags-att-planera-dagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen_2016-till-f-Âreningar-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-Bergkvaradagen-2016-dags-att-planera-dagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sv-Kopiering-av-informatiopnsmaterial-till-Bergkvaradagen-den-5-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/SV-VB-Bergkvaradagen-2016-dags-att-planera-dagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bergkvaradagen-2016-inbetalning-av-marknadsavgift.pdf
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2016-03-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Bergkvara Samhällsförening 

med rubriken ”Bergkvaradagen 2016 – dags att planera dagen!” 

2016-04-11 

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

med rubriken ”Olofs kontaktuppgifter – med upplägg”. 

 

2016-04-13 

Inkommer svarsmail (PDF) från Olof Engstedt, projektledare Rovfisk 

Kalmar-Östergötland vid Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund. 

 

Sekretariatet redovisar sitt planeringsförslag med öppenhet för att möta tankar, 

reflektioner och synpunkter på nedan upprättad checklista/planeringslista som är 

klickbar och som finns på hemsidan under länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-

kristi-himmelsfards-dag-torsdagen-den-5-maj-2016-mellan-10-00-till-14-00/  

Tidningsartikel i lokalpressen: 

Fest när Bergkvara tänker fira 400 år, Östran 2016-04-15 (PDF) 

Checklista att ta med sig till Bergkvaradagen. (PDF) 

Frågesport med svarstalong. (PDF) 

Lottlistansvarig nr 13 – Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Lottlistansvarig nr 15 – Pia Prestel 

Lottlistansvariga nr 17 – Lena Peribert/Robert Briland 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av presidiet upprättad ”Checklista” för de ledamöter av 

styrelsen som skall representera Kustmiljögruppen på Bergkvaradagen den 5 

maj 2016. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sv-VB-Bergkvaradagen-2016-dags-att-planera-dagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Olofs-kontaktuppgifter-med-upplagg.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppen-onskar-hjalp-av-Dig.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-kristi-himmelsfards-dag-torsdagen-den-5-maj-2016-mellan-10-00-till-14-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppen-deltar-pa-bergkvaradagen-kristi-himmelsfards-dag-torsdagen-den-5-maj-2016-mellan-10-00-till-14-00/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Ostran20160415.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Checklista-Informationsmaterial-till-marknadsstand-mm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Fragesport-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-13-Kage.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-15-Pia-Prestel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-17-Lena-och-Robert.pdf
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§ 16071 Vision Bergkvara 

 Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                    sammanträden 2015-10-29, § 15202 resp. 2015-12-10, § 15236 resp. 

                  2016-02-22, § 16037. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16037 framkom följande. 

Presidiet är av den uppfattningen, att det nu är hög tid att etablera de kontakter 

               mellan å ena sidan Vision Bergkvara (VB) och Kustmiljögruppen som 

                ärendetexten enligt ovan ger uttryck för före VB:s årsmöte i mars månad. 

 Presidiet föreslår därför, att Ove Lindh kontaktar Frida Portin för att komma 

                 med förslag på såväl en tidpunkt såväl som mötesplats under den resterande  

              delen av februari. Dagar som generellt passar sekreteraren är fredagar alternativt 

                måndagar. 

 Ämne för mötet är: Kustmiljögruppens roll i VB som observatör – inneha 

                  observatörsstatus i VB och att VB skulle vara en aktiv medlemsförening i 

               Kustmiljögruppen med egen ledamot i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 Presidiets förslag till beslut 

 Att Ove Lindh kontaktar Frida Portin för att komma med förslag på såväl en 

tidpunkt såväl som mötesplats under den resterande delen av februari, 

måndag eller fredag i vecka 09 alternativt 10 – d.v.s. vid fyra möjliga 

tillfällen. 

 Att samtalsämnet för mötet är: Kustmiljögruppens roll i VB som observatör 

– inneha observatörsstatus i VB och att VB skulle vara en aktiv 

medlemsförening i Kustmiljögruppen med egen ledamot i Kustmiljö- 

gruppens styrelse. 

 

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. 
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2016-03-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken 

”Kustmiljögruppen – Vision Bergkvara”. 

2016-03-06 
Inkommer vidarebefordrat mail av personlig karaktär från Ove Lindh, 
ersättare i Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Träff med Frida Portin!” 
 
2016-03-13 
Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken ”VB 
– årsmöte mm 19/4 2016. 

2016-03-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken 

”Vision Bergkvara – årsmöte mm 19/4” 

 

2016-03-22 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Frida Portin, Vision 

Bergkvara med rubriken ”Kustmiljögruppen – Vision Bergkvara”. 

 

2016-04-12 

Inkommer mail (PDF) från Frida Portin, Vision Bergkvara med rubriken 

”Vision Bergkvara årsmöte – 19/4 kl. 18.30” jämte en bifogad fil… 

# Agenda vid årsmöte med föreningen Vision Bergkvara den 19 april 2016, 

kl. 18.30. (PDF) 

Det är särskilt glädjande, att det nu öppnats en dörr för Kustmiljögruppen genom 

den roll som observatör som nu tilldelats oss med möjlighet att se, lära och ta 

goda intryck av den verksamhet som Vision Bergkvara står för och gör i 

Bergkvara. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att det är särskilt viktigt, att det är Kustmiljögruppens ordförande som 

representerar Kustmiljögruppen i VB med Rune Fransén som ersättare för att 

tydligt markera vikten av samförstånd och återkoppling till styrelsen vad 

som sker och på vilket sätt som Kustmiljögruppen kan utgöra ett stöd för 

VB. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppen-Vision-Bergkvara.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-arsmote-2016-04-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vision-Bergkvara-arsmote-mm-2016-04-19.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppen-Vision-Bergkvara1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vision-Bergkvara-arsmote-19-4-kl.-18.30.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/2016-04-19-VB-ÑrsmÂte.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/2016-04-19-VB-ÑrsmÂte.pdf
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§ 16072 Lotteriverksamhet våren 2016 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

                   sammanträde 2016-02-22, § 16038. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16038 framkom följande. 

 Styrelsen tog vid sitt sammanträde 2016-01-25, § 16007 beslut om, att anta en 

                   ny, reviderad och uppdaterad verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018. 

 Verksamhetsbudgeten är klickbar på den blå länken nedan.   

                     ”Verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 2017-2018″. (PDF) 

 

 Under inkomster återfinns rubriken ”lotterier” till ett belopp av 3 000 kronor 

                      per år. Detta belopp på 3 000 kronor kan förslagsvis fördelas och utgöra dels ett  

                  vårlotteri med 300 lotter á 5 kronor med start på Bergkvaradagen dels ett 

                    höstlotteri med samma upplägg, men med start på vatten-/ och miljökonferensen 

                 ”Skogens vatten”, då konferensdeltagarna ej behöver erlägga någon avgift för 

                sitt deltagande 

 Kustmiljögruppen har med framgång tidigare år fram till sommaren 2014 sålt 

                  lotter på en numrerad lottlista där köparen får anteckna sitt namn och telefon- 

                 nummer. Varje lottlista har 100 nummer, vilket innebär att vår- respektive 

                    höstlotteriet skulle omfatta tre lottlistor var för sig. 

Sekreteraren visar en av lottlistorna från vårlotteriet 2014. Tillstånd behöver inte 

sökas enligt lotterilagens § 19, då försäljningen endast sker under en tidsperiod 

av en månad, angiven på lottlistan.  

Uppgift om lottpris och antal lotter måste också finnas med, liksom vinstvärdet 

som inte får understiga 35 % av försäljningsvärdet för de sålda lotterna. 

Kontrollant är Kustmiljögruppens revisor Jan Hellman. Skänkta glaspriser finns 

från Mats Jonasson, Målerås glasbruk, som första pris för två lotterier under 

2016. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att det både genomförs ett vår- och höstlotteri enligt ärendebeskrivningen 

ovan och i enlighet med taget beslut i styrelsen 2016-01-25, § 16007, om 

verksamhetsbudget för 2016. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
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Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsen förslag. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-03-27 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Kustmiljögruppens revisorer Jan 
Hellman och Solbrith Hellman med rubriken ”Lotteriverksamhet – våren 
2016 jämte en bifogad fil… 
# § 16038, 2016-02-22 – Lotteriverksamhet våren 2016. (PDF) 
 
2016-03-28 
Inkommer svarsmail (PDF) från Solbrith och Jan Hellman, revisorer i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Lotteri”. 
 

 

För samtliga tre lottlistor med nr 13, 15 och 17 gäller… 

Första försäljningsdag är 2016-05-01 

Sista försäljningsdag är 2016-05-31 

Dragning av Jan Hellman, notarius publicus 2016-06-04 hos Kåge Eklund 

Priser 

1:a pris    Glaskonst av Mats Jonasson, Målerås glasbruk 

2: pris  Specerihink 

3:e pris Två Sverigelotter 

4:e pris Kustmiljönål 

Lottlistansvarig nr 13 – Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Lottlistansvarig nr 15 – Pia Prestel 

Lottlistansvariga nr 17 – Lena Peribert/Robert Briland 
 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att vårlotteriet sker mellan den 1 maj och 31 maj. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Lotteriverksamhet-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16038-2016-02-22-Lotteriverksamhet-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Lotteri.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-13-Kage.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-15-Pia-Prestel.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/12/Lottlista-nr-17-Lena-och-Robert.pdf
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 Att dragning av vårlotteriet sker 2016-06-04, klockan 10.00 av Jan Hellman, 

notarius publicus hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra 

Kärr. 

 Att samtliga lottlistor skall vara sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

tillhanda senast den 3 juni 2016. 

 Att godkänna av sekreteraren föreslagna lottlistansvariga för lottlistorna med 

nr 13, 15 och 17 enligt vad som framgår ovan. 

 Lottlistorna utdelas till respektive lottlistansvarig under sittande möte. 

 

 

 

§ 16073 Informationsbroschyr/folder, utgåva 4 – våren 2016 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2015-01-22, § 15009 resp. 2015-03-19, § 15076 resp.  

2015-04-14, § 15104 resp. 2015-05-21, § 15126 resp. 2015-09-17, § 15159 resp. 

2015-09-17, § 15160 resp. 2015-12-10, § 15241. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, § 15241 framkom följande. 

 

  Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren redogör för de kontakter som redan tagits med Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se via mail 2015-11-29, som finns i diariet med samma datum… 

  

2015-11-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016”. 

… för att bringa och få ordning på i första hand hemsidan under linjalrubriken 

”Om oss”/medlemsföreningarna från norr till söder, så att dessa stämmer både 

vad avser namn och antal.  

2015-11-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se, som 

meddelar att listan över medlemsföreningar på Kustmiljögruppens hemsida 

nu är upp(ned)daterad från 16 till 15 medlemsföreningar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-Informationsbroschyr-utgava-4-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Sv-2-Informationsbroschyr-utgava-4-varen-2016.pdf
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Den nya kartan från norr till söder av medlems-/kustföreningar kommer efter 

redigering, uppdatering ha följande utseende som Du hittar på länken… 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/  

Därefter kommer hemsidans underrubriker och sidor nogsamt att gås igenom, så 

att antalet medlemsföreningar blir konsistent rätt till antal – 15 stycken. 

När detta är avklarat kommer arbetet med info-broschyren att påbörjas av 

sekreteraren enligt beslut i styrelsen och som framgår av § 15234 i detta 

protokoll - BILAGA 1- som ansvarar för informationen både utåt och inåt 

gentemot medlemsföreningarna. 

Styrelsen beslutar 

 Att det åligger sekreteraren enligt upprättad och reviderad matrismodell – 

BILAGA 1 till detta protokoll med rubriken ”Styrelsens huvudsakliga 

arbetsuppgifter fr.o.m. 2016, att ta fram en reviderad info-broschyr, utgåva 4, 

Våren 2016. 

 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-03-15 

Inkommer kopia av mail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. 

ordförande med rubriken ”Infobroschyr utgåva 4, våren 2016”. 

 

2016-03-21 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Revidering av Kustmiljögruppens informationsbroschyr”. 

 

2016-03-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Revidering av Kustmiljögruppens informationsbroschyr” jämte två 

bifogade filer… 

# Folder Kustmiljögruppen, utgåva 4 – våren 2016. (PDF) 

# Bilaga folder 2016. (PDF) 

2016-03-30 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Tryckning av uppdaterad och reviderad info-folder, nr 4 – 
våren 2016 jämte bilaga”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/om/kustmiljoforeningar/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Infobroschyr-utgava-4-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Revidering-av-Kustmiljogruppens-informationsbroschyr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Revidering-av-KMG-informationsbroschyr-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Folder-Kustmiljogruppen-utgava-4-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bilaga-folder-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Tryckning-av-uppdaterad-och-reviderad-info-folder.pdf
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 2016-04-05 

Sekretariatet sänder via brev remissutgåva på reviderad och uppdaterad 

informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016 till styrelsens samtliga 

ledamöter såväl ordinarie såväl som ersättare jämte 4 bifogade filer… 

# Brevmissiv till ledamöterna. (PDF) 

 

# Protokollsutdrag 2015-12-10, § 15241– Informationsbroschyr, utgåva 4 – 

våren 2016. (PDF) 

# Folder/informationsbroschyr, utgåva 4 – våren 2016. (PDF) 

# Folder/inbladning till informationsbroschyr. (PDF) 

 

 

Sekreteraren redogör för att den föreslagna foldern/informationsbroschyren med 

inbladning har tillsänts via brev samtliga ledamöter i styrelsen, såväl ordinarie 

såväl som ersättare per den 5 april 2016. 

 

Vid remisstidens utgång 2016-04-18 har inte något yttrande inkommit från 

någon av destinatärerna, varför presidiet uppfattar innehållet i foldern/info-

broschren med inbladning sakligt, vederhäftigt och korrekt. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av sekreteraren i samverkan med Johan Blomqvist uppdaterad 

och reviderad folder/informationsbroschyr med inbladning, utgåva 4, våren 

2016. 

 

 

Informationsärenden §§ 16074 – 16087 

 

§ 16074 Vattenrådet 

2016-02-26 

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

med rubriken ”Förslag på vad vi skulle kunna bidra med, finns det något vi 

kan visa/lära andra Vattenråd? Gör vi något som är bra? 

2016-03-11 

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

med rubriken ”Återkoppling till samtal med Dig fredag e.m. den 4 mars 

2016”. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Betr.-Informationsbroschyr-utgava-4-–-Varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15241-2015-12-10-Informationsbroschyr-utgava-4-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Folder-bred-marginal-utgava-4-varen-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bilaga-folder-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Forslag-pa-vad-vi-skulle-kunna-bidra-med-film-biotopvard.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Aterkoppling-till-samtal-med-Dig-fredag-e.m.-den-4-mars-2016.pdf
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2016-03-22 

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

rubriken ”Kallelse till Vattenrådets styrelsemöte 7 april 2016, klockan 17.30”. 

 

2016-03-29 

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

med rubriken ”Projekt 2016 daterat 2015-03-01 på Vattenrådets hemsida”. 

 

2016-03-29 

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

med rubriken ”Kustmiljökommittén i Torsås kommun”. 

2016-04-07 
Vid Vattenrådets sammanträde överlämnar Pernilla Landin, sekretrare 
i Vattenrådet nedan specificerade handlingar som anknyter till den LOVA-
ansökan som avser Grisbäcken – steg 2 och vars svar Vattenrådet väntar 
på från Länsstyrelsen i Kalmar län… 
# 24 april, klockan 10.00, fokus på Grisbäckens avrinningsområde. (PDF) 
# Välkommen den 4 maj, klockan 10.00. (PDF) 
# Teaser Skogens vatten – allas vårt vatten. (PDF) 
# Bilaga 2 – Blankett 1- Ansökan av bidrag för 2016. (PDF) 
  
2016-04-08 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Olof Engstedt – kontaktuppgifter”. 
2016-04-12 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under våren och hösten” jämte tre 
bifogade filer… 
# 24 april, klockan 10.00, fokus på Grisbäckens avrinningsområde. (PDF) 
# Välkommen den 4 maj, klockan 10.00. (PDF) 
# Teaser Skogens vatten – allas vårt vatten. (PDF) 

2016-04-13 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare 

i Vattenrådet med rubriken ”Aktiviteter i Vattenrådet under våren och hösten 

2016”. 

2016-04-18 

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

rubriken ”Seminarier 10 maj i Kalmar gällande grunda kustnära miljöer”. 

 

 

 

§ 16075 Jordbruksverket, miljöanalysenheten – Våtmarksseminarium 2016-04-20 

2016-02-26 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, miljöstrateg vid 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kallelse-till-Vattenradets-styrelsemote-2016-04-07.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Projekt-2016-daterat-2015-03-01-pa-Vattenradets-hemsida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kustmiljokommittén-i-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/24-april-klockan-10.00-fokus-pa-Grisbackens-avrinningsomrade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valkommen-den-4-maj-klockan-10.00.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-20160215-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bilaga-2-Ansokan-om-bidrag-for-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Olof-Engstedt-kontaktuppgifter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Aktiviteter-i-Vattenradet-under-varen-och-hosten-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/24-april-klockan-10.00-fokus-pa-Grisbackens-avrinningsomrade.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valkommen-den-4-maj-klockan-10.00.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-20160215-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Aktiviteter-i-Vattenradet-under-varen-och-hosten-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Seminarier-10-maj-i-Kalmar-gallande-grunda-kustnara-miljoer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-till-diskussion-om-vatmarker.pdf


 

42 

WSP Environment med rubriken ”Välkommen till en diskussion om 

våtmarkens betydelse för att minska övergödningen – nu och i en framtid”. 

2016-02-29 

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

med rubriken ”Våtmarkens betydelse för att minska övergödningen – nu och 

i en framtid”. 

2016-04-11 

Inkommer mail (PDF) från Karin Johannesson, miljöanalysenheten vid 

Jordbruksverket med rubriken ”Våtmarksseminarium” 20 april 2016″. 

2016-04-12 

Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) till Karin Johannesson, 

miljöanalysenheten vid Jordbruksverket med rubriken ”Våtmarksseminarium 

– Lilla Böslid den 20 april 2016”. 

 

 

 

§ 16076 Ostkustens vattensamling 

2016-03-10 

Inkommer mail (PDF) från Renate Foks med rubriken ”Vattensamling: 

Vattenråd och Världsvattendagen”. 

2013-03-11 

Sekretariatet besvarar inkommit mail (PDF) från Renate Foks, Ostkustens 

vattensamling med rubriken ”Vattensamling: Vattenråd och 

Världsvattendagen”. 

2016-03-16 

Inkommer svarsmail (PDF) från Renate Foks, samordnare vid 

Vattenrådskansliet, Kalmar kommun med rubriken 

”Vattensamling: Vattenråd och Världsvattendagen” jämte två bifogade filer… 

 

# Projektplan: Åtgärder för att minska näringsläckage från Slakmöre dike. 

(PDF) 

# Projektplan: Åtgärder för att minska näringsläckage från Danesjö kanal. 

(PDF) 

 

 

 

§ 16077 Kalmarsundskommissionen 

2016-03-01 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vatmarkens-betydelse-for-att-minska-overgodningen-nu-och-i-en-framtid.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vatmarksseminarium-20-april-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vatmarksseminarium-Lilla-Boslid-den-20-april-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vattensamling-Vattenrad-och-Varldsvattendagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vattensamling-Vattenrad-och-Varldsvattendagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Sv-Vattensamling-Vattenrad-och-Varldsvattendagen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Projektbeskrivning-Slakm-Âre-dike.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Projektbeskrivning-nyttorp-v-Ñtmarker.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ny-traff-i-Oskarshamn-8-april-2016.pdf
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miljöstrateg vid WSP Environment med rubriken ”Ny träff i Oskarshamn den 

8 april 2016”. 

2016-03-01 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, 

miljöstrateg vid WSP Environment med rubriken ”Welcome Pioneers/Baltic 

Sea City Accelerator”. 

2016-03-09 

Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Anna Thore, 

miljöstrateg, WSP Environment med rubriken ”Pressmeddelande med 

anledning av att vi blivit pionjärer” jämte en bifogad fil… 

# Pressmeddelande – Kalmarsundskommissionen en av 7 utvalda pionjärer 

för renare hav”. (PDF) 

2016-03-14 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Pia Prestel, 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Kalmarsundskommissionen 

den 8 april 2016 med mera”. 

2016-03-17 

Inkommer vidarebefordrat mail för kännedom (PDF) från Pia Prestel, 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Årets kustmiljöturné” jämte 

två bifogade filer… 

# Välkomna till Västervik den 2 juni 2016 (PDF) 

# Teaser – Skogens vatten – allas vårt vatten. (PDF) 

2016-03-23 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, 

hållbarhetsstrateg, WSP Environmental med rubriken ”Inbjudan 7 april 

fiskodling på land” jämte en bifogad fil… 

# Ska du odla fisk i din lada? (PDF) 

2016-03-29 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Anna Thore, 

hållbarhetsstrateg vid WSP Environmental med rubriken ” Expertmöte med 

race for Baltic 4/4″. 

2016-03-30 

Inkommer vidarebefordrad mailkorrespondens (PDF) mellan Anna Thore, 

hållbarhetsstrateg vid WSP Environment och Bertil Lundgren, 

miljöprojektledare, Borgholms kommun med rubriken ”Expertmöte med race 

for the Baltic 2016-04-04”. 

2016-03-30 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Bertil Lundgren, 

miljöprojektledare Borgholms kommun med rubriken ”Expertmöte med race 

for the Baltic 2016-04-04. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Welcome-Pioneers-Baltic-Sea-City-Accelerator.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Pressmeddelande-med-anledning-av-att-vi-blivit-pionjarer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/pressmeddelande-2016-03-08-...-en-av-7-utvalda-pionjarer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/pressmeddelande-2016-03-08-...-en-av-7-utvalda-pionjarer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KSK-den-8-april-2016-med-mera.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Arets-kustmiljoturné.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/V-ñlkomna-till-V-ñstervik-2-juni.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-201602154.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-7-april-fiskodling-pa-land.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/inbjudan_RAS.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Expertmote-med-race-for-the-Baltic-2016-04-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Mailkorrespondens-experetmote-med-race-for-the-baltic-2016-04-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Expertmote-med-race-for-the-Baltic-2016-04-04.pdf
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2016-03-30 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environment med rubriken ”Homework kring våra målsättningar 

och tidigare erfarenheter” jämte en bifogad fil… 

# Homework 1 – ”City Accelerator Program – Learnings and key output from 

previous projects”. (PDF) 

 

2016-04-03 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, t.f. 

ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Anna Thore”. 

 

2016-04-03 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, t.f. 

ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Expertmöte med race för the 

Baltic 2016-04-04”. 

2016-04-11 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 

vid WSP Environment med rubriken ”Deltagande på innovation lab. 19-20 

april 2016”. 

2016-04-13 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Renate Foks, Ostkustens 

vattensamling med rubriken ”Workshop kring strategiska mål och visioner”. 

 

 

 

§ 16078 Torsås kommun 

2016-03-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Kristina Strand, miljöinspektör vid 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Torsås kommun med rubriken 

”Verksamhetsplaner för Bygg- och miljönämnden” jämte två bifogade filer… 

# Verksamhetsplan för BoM nämnden 2015. (PDF) 

# Verksamhetsplan för BoM nämnden 2016. (PDF) 

 

 

 

§ 16079 Kalmar kommun 

2016-03-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Carnelius, miljöskyddsinspektör, 

Kalmar kommun med rubriken ”En ny plan för Kalmars vatten”. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Homework-kring-vara-malsattningar-och-tidigare-erfarenheter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kopia-av-Kopia-av-City-Accelerator-Program_Homework-1_v1.xlsx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Anna-Thore.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Expertmote-med-race-for-the-Baltic-2016-04-04-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Fw-Deltagande-pa-innovation-lab-19-20-april.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Workshop-kring-strategiska-mal-och-visioner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Verksamhetsplaner-for-BoM-2015-och-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bygg-och-miljonamndens-verksamhetsplan-for-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/BMN-Verksamhetsplan-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-En-ny-plan-for-kalmars-vatten.pdf
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§ 16080 WebbochForm.se 

2016-02-27 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, WebbochForm.se 

med rubriken ”Behöver lite hjälp med hemsidan”. 

2016-02-29 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Behöver lite hjälp på hemsidan”. 

 

2016-03-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Behöver hjälp under länklistan”. 

2016-03-28 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Revidering av Kustmiljögruppens informationsbroschyr” jämte två 

bifogade filer… 

# Folder Kustmiljögruppen, utgåva 4 – våren 2016. (PDF) 

# Bilaga folder våren 2016. (PDF) 

2016-03-30 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Inläggning av folder, utgåva 4 – våren 2016 på hemsidan”. 

2016-04-01 

Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Faktura från WebbochForm.se, 2016-04-01. 

2016-04-08 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 

rubriken ”Pias E-postadress på hemsidan”. 

 

 

 

§ 16081 Greppa Näringen 

2016-02-26 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”God väg mot 

klimatmålet”. 

2016-03-01 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Effektivt med 

små fältdammar”. 

2016-03-11 

Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Alvens 

egenskaper är avgörande för fosforläckaget”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Behover-lite-hjalp-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Behover-lite-hjalp-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Behover-lite-hjalp-pa-hemsidan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Revidering-av-KMG-informationsbroschyr-varen-2016-bred-marginal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Folder-bred-marginal-utgava-4-varen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bilaga-folder-2016-bred-marginal.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Inlaggning-av-foldern-utgava-4-varen-2016-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Faktura-fran-WebbochForm.se-2016-04-01.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Pias-E-postadress-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/God-vag-mot-klimatmalet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Effektivt-med-sma-faltdammar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Alvens-egenskaper-ar-avgorande-for-fosforlackaget.pdf
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2016-04-01 

Inkommer Nyhetsbrev från Greppa Näringen via mail (PDF) med rubriken 

”Sverige har kommit långt, men mer kan göras”. 

 

 

 

§ 16082 Länsstyrelsen i Kalmar län 

2016-02-25 
Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus 
Landsbygd 2016-2”. 

2016-02-29 
Workshop 
Välkommen till Länsstyrelsen för en Workshop om framtidens vattenarbete. 
15 mars 2016 13:00-18:00 på Länsstyrelsen i Kalmar. Programmet finnas 
här. 
Kontaktpersoner: Erika Nilsson och Carola Lindberg Vattenmyndigheten i 
Södra Östersjöns vattendistrikt. 

2016-03-03 
Inkommer svarsmail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken 
”Anmälan till Framtidens vattenarbete, Kalmar 15 mars 2016” för  
Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Kustmiljögruppens sekreterare. 

2016-03-04 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län 
med rubriken ”Anmälan till Framtidens vattenarbete, Kalmar 15 mars 2016” 
för Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande. 

2016-03-07 
Inkommer mail (PDF) från Karl-Johan Persson, samordnare för 
vattenförvaltningsarbetet vid Länsstyrelsen i Kalmar med rubriken ”LST 
Kalmar, Workshop – Åtgärder i vatten jämte en bifogad fil… 
# Inbjudan och program 2016-03-15. (PDF) 

2016-03-23 
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelsen i Kalmar län 
med rubriken ”Informationsbroschyr – Skydda och vårda våra viktiga vikar”. 

2016-04-18 

Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Länsstyrelen i Kalmar län 

med rubriken ”Konferensmaterial från Vattenmyndighetens seminarium om 

framtidens vatten 2016-03-15” jämte en bilfogad fil… 

http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2016/Pages/diskussioner-

for-ett-effektivare-atgardsarbete.aspx 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nyhetsbrev-fran-Greppa-naringen-2016-04-01-Sverige-har-kommit-langt-men-mer-kan-goras.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Fokus-Landsbygd-2016-2.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/kalender/2016/Pages/framtidens-vattenarbete,-kalmar.aspx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bekraftelse-pa-anmalan-till-Framtidens-vattenarbete.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Anmalan-till-Framtidens-vattenarbete-Kalmar-15-mars-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/LST-Kalmar-Workshop-Atgarder-i-vatten-2016-03-15.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan-Kalmar-15-mars.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Informationsbroschyr-Skydda-och-varda-vara-viktiga-vikar.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Konferensmaterial-fran-Vattenmyndighetens-seminarium-2016-03-15.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2016/Pages/diskussioner-for-ett-effektivare-atgardsarbete.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2016/Pages/diskussioner-for-ett-effektivare-atgardsarbete.aspx
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§ 16083 Sustainable Business Day 2016 

2016-03-24 

Inkommer mail (PDF) med rubriken ”Välkommen till Sustainable Business 

Dag 2016 – den ledande arenan för hållbara affärer i Norden”. 

 

 

 

§ 16084 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt 

2016-03-01 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Diken”. 

2016-03-21 

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

med rubriken ”Frågor som jag önskar få svar på”. 

2016-03-21 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) remissutgåva till styrelsens 

samtliga ledamöter och ersättare med rubriken ”Uppgifter på hemsidan 

under rubriken Om oss/Bakgrund med svar till presidiet senast tisdagen den 

29 mars 2016 jämte en bifogad fil… 

# http://www.kustmiljogruppen.org/om/bakgrund/ 

 

 

 

 

§ 16085 Materialbeställning Torsås Kustmiljögrupp 

2016-03-02 

Inkommer mail (PDF) från Sven-Olof Petersson, Karlskrona kommun med 

rubriken ”Materialbeställning Torsås Kustmiljögrupp”. 

2016-03-03 

Sekretariatet bekräftar i mail (PDF) till Sven-Olof Petersson, Karlskrona 

kommun, att prenumerationen på Kustmiljögruppens Nyhetsbrev för 2016 

nu är registrerad jämte en bifogad fil… 

# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1-2016. (PDF) 

 

2016-03-07 

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

kommunledningsförvaltningen, Karlskrona kommun med rubriken 

”Prenumeration på Kustmiljögruppens Nyhetsbrev 2016”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valkommen-till-Sustainable-Business-day-2016-den-ledande-arenan-for-hallbara-affarer-i-Norden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/FW-Diken.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Fragor-som-jag-onskar-fa-svar-pa.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Uppgifter-pa-hemsidan-under-rubriken-Om-oss-Bakgrund.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/bakgrund/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/bakgrund/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/bakgrund/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/bakgrund/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Materialbestallning-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Prenumeration-pa-Kustmiljogruppens-Nyhetsbrev-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-1-20162.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Prenumeration-pa-Kustmiljogruppens-Nyhetsbrev-2016.pdf
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§ 16086 SydostLeader - Informationskväll om finansieringsmöjligheter av  

                      utvecklingsprojekt 2016-04-13 i Örsjö bygdegård 

2016-04-11 

Sekretariatet vidarebefordrat inkommit mail (PDF) från Joel Parde, Leader 

Småland Sydost till Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med rubriken 

”Välkommen till en informationskväll om finansieringsmöjligheter av 

utvecklingsprojekt via Arvsfonden, Idrottslyftet, Landsbygdsprogrammet och 

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden”. 

2016-04-12 

Sekretariatet anmäler via mail (PDF) Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia 

Prestel, att delta och representera Kustmiljögruppen vid SydostLeaders 

informationskväll om finansieringsmöjligheter av utvecklingsprojekt 

onsdagen den 13 april 2016 i Örsjö bygdegård jämte en bifogad fil… 

# Tips/sammanfattning 2016-04-13 Örsjö Bygdegård. (PDF)  

 

 

 

§ 16087 Kulturarvsseminarium på temat ”Hembygd” 2016-10-04 

2016-04-14 

Inkommer mail (PDF) från Ulrika Haraldsson, Kalmar läns museum med 

rubriken ”Kulturseminarium Hembygd 2016-10-04”. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

 

 

Delgivningsärenden och mötets avslutande §§16088 – 16090 

§ 16088 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-02-23 – 2016-04-25. 

2016-02-26 

Sekretariatet expedierar beslutsärende via mail (PDF) från styrelsens 

sammanträde den 22 februari 2016 till arbetsgruppen för genomförande av 

vattenkonferensen ”Skogens vatten 2016-09-16” jämte en bifogad fil… 

# § 16030, 2016-02-22 – Vatten-/miljökonferens á la grand – ”Skogens 

vatten 2016-09-16”. (PDF) 

2016-02-26 

Sekretariatet expedierar beslutsärenden via mail (PDF) från styrelsens 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-Valkommen-till-en-informationskvall-om-finansieringsmojligheter-av-utvecklingsprojekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Anmalan-om-deltagande-i-infokvall-om-finansiringsmojligheter-2016-04-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Tips-Sammanfattning-2016-04-13-Orsjo-bygdegard.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kulturarvsseminarium-Hembygd-2016-10-04.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-02-22-arbetsgruppen-for-skogens-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16030-2016-02-22-Skogens-vatten-206-09-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-02-22-Pernilla-Landin.pdf
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sammanträde den 22 februari 2016 till Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet jämte fyra bifogade filer… 

# § 16033, 2016-02-22 – Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande 

årsmöte. (PDF) 

# § 16034, 2016-02-22 – Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt 

på 

2016-2020. (PDF) 

# § 16035, 2016-02-22 – Valberedning 2016. (PDF) 

# § 16039, 2016-02-22 – Järnsida Stugägareförening. (PDF) 

2016-02-26 

Sekretariatet expedierar beslutsärende via mail (PDF) från styrelsens 

sammanträde den 22 februari 2016 till Frida Portin, Vision Bergkvara och 

Ove Lindh, ersättare i Kustmiljögruppens styrelse jämte en bifogad fil… 

# § 16037, 2016-02-22 – Vision Bergkvara. (PDF) 

2016-02-26 

Sekretariatet expedierar beslutsärende via mail (PDF) från styrelsens 

sammanträde den 22 februari 2016 till Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening jämte en bifogad fil… 

# §16039, 2016-02-22 – Järnsida Stugägareförening. (PDF) 

2016-02-26 

Sekretariatet expedierar via mail (PDF) justerat protokoll från styrelsens 

sammanträde den 22 februari 2016 till styrelsens samtliga ledamöter, såväl 

ordinarie såväl som ersättare samt till Kustmiljögruppens revisorer jämte en 

bifogad fil… 

# Justerat protokoll på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-02-22.pdf  

 

2016-03-03 

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

ordförande med rubriken ”Vägbeskrivning” jämte en bifogad fil… 

# Vägbeskrivning till Karl-Gustaf Eklund. (PDF) 

2016-03-07 

Inkommer kopia av svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ” Angående styrelsemöte med 

Kustmiljögruppen den 21 mars 2016″. 

2016-03-12 

Sekretariatet meddelar via mail (PDF) till samtliga ledamöter i styrelsen 

såväl ordinarie såväl som ersättande ledamöter och föreningens revisorer 

att styrelsesammanträdet den 21 mars 2016 hos Lena Peribert är inställt till 

följd av att det inte finns ärenden som kräver omedelbara beslut. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16033-2016-02-22-Kustmiljogruppens-Vartraff-2016-med-efterfoljande-arsmote1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16034-2006-02-22-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-20201.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16035-2016-02-22-Valberedning-20162.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16039-2016-02-22-Jarnsida-Stugagareforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-02-22-Vision-Bergkvara.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16037-2016-02-22-Vision-Bergkvara.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-02-22-Jarnsida-Stugagareforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16039-2016-02-22-Jarnsida-Stugagareforening1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-02-22-styrelsen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-02-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-02-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vagbeskrivning-till-Kage-Sodra-Karr.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vägbeskrivning-till-Solbacken1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Ang-styrelsemote-med-KMG-den-21-mars.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KMGs-styrelsemote-ar-installt-den-21-mars.pdf
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2016-03-16 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) begärda handlingar av Lena 

Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken ”Excel och Word fil”. 

2016-03-29 

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

med rubriken ”Valberedningen träffas”. 

2016-04-02 

Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

valberedningen med rubriken ”Valberedningen träffas!” 

2016-04-04 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Ove Lindh, Bergkvara 

Samhällsförening med rubriken ”Ny ordförande i Bergkvara 

Samhällsförening”. 

 

2016-04-07 

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

med rubriken ”Planering av arbetshelger under april/maj 2016”. 

2016-04-16 

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

med rubriken ”Styrelsesammanträde hos Kåge den 25 april 2015, klockan 

18.00”. 

 

Klicka på den blå länken nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/ 

 

 

 

§ 16089 Nästa styrelsemöte 

 Presidiet föreslår att Kustmiljögruppens styrelse träffas en gång före 

                      sommaruppehållet och därefter en gång under augusti månad med avsikt att 

                   både avsluta det första halvåret på ett bra sätt, men även skapa förutsättningar 

           för att räta ut ev. frågetecken och utropstecken inför miljö- och 

           vattenkonferensen ”Skogens vatten – allas vårt vatten” den 16 september 2016. 

 Följande förslag lämnas till styrelsen för beslut. 

 Måndagen den 30 maj 2016, klockan 18.00 hos Lena Peribert 

 Måndagen den 29 augusti, klockan 18.00 hos ? 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Excel-och-wordfil.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valberedningen-traffas-2016-04-03.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Valberedningen-traffas.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ny-ordforande-i-Bergkvara-Samhallsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Planering-av-arbetsdagar-under-april-till-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Styrelsesammantrade-hos-Kage-den-25-april-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
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§ 16090 Mötets avslutande 

 

 

 

 

Bergkvara den 18 april 2016 

 

Pia Prestel                                                                      Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

T.f. ordförande                                         Sekreterare  

 

 


