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            Protokoll fört vid dragning av Kustmiljögruppens Höstlotteri 2016 

 

 

Tid:  Onsdagen den 2 november 2016, klockan 13.45. 

Plats:  Via telefonkonferens hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes 

                                bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Revisor/Kontrollant Jan Hellman 

Ersättande revisor/Biträdande kontrollant Solbrith Hellman 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

 

 

   

§ 16186 Mötets öppnande 

 Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen hälsar deltagarna via telefon 

               välkomna och ser med spänning fram emot vilka vinnare, som skall få glädjen 

                att motta Höstlotteriets priser. 

 

 

§ 16187 Bakgrund till att Kustmiljögruppen genomför ett ”Höstlotteri 2016” 

 Sekreteraren redogör för att det i budgeten som berör inkomster för 

                verksamhetsåret 2016 finns upptagit 3 000 kronor, som avser dels ett vårlotteri  

              och ett höstlotteri som totalt omfattar 600 lotter med ett á-pris av 5 kronor/lott. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av Kustmiljögruppens budget för 

              2016 med plan 2017-2018. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-

Plan-2016-2018A1.pdf  

Kustmiljögruppen är beroende av extern frivillig ekonomisk finansiering för sin 

ideella verksamhet för att uppfylla sin ändamålsparagraf, § 2 i stadgarna där det 

framgår… 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
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Kustmiljögruppen skall vara en opolitisk, icke religiös, oberoende och 
fristående ideell förening för de ideella medlems-/kustmiljöföreningarna i 

Torsås kommun och i sin funktion som paraplyorganisation ha/äga 
föreningarnas mandat att agera i lokala, regionala och nationella fora för att 
Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till annan angiven tidsram 
inom vårt verksamhetsområde, som är Bruatorpsåns, Grisbäckens och 
Brömsebäckens avrinningsområden i synnerhet och Kalmar sund samt 
Östersjön i allmänhet och som antagits som medlemmar i 
Kustmiljögruppen. 
 

Något återkommande ekonomsikt stöd från Torsås kommun eller någon 

annan offentlig myndighet/organisation förekommer för närvarande inte. 

 

Styrelsen har vid sitt sammanträde 2016-08-29, § 16128 behandlat detta ärende, 

där det av lottlistor med nummer 13, 15 och 17 framgår att … 

# Höstlotteriet 2016 anordnas av Torsås Kustmiljögrupp till förmån för 

föreningens verksamhet enligt stadgar och verksamhetsplan. 

# Höstlotteriet 2016 sker med tillstånd enligt lotterilagens § 19 (1994:1 000). 

# Första försäljningsdag är 2016-09-16. 

# Sista försäljningsdag är 2016-10-14. 

# Dragning skall ske 2016-10-29. 

# Lotteriet omfattar 300 lotter. 

# Pris per lott är 5 kronor. 

# Vinstvärde 970 kronor. 

# Kontrollant är Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen. 

# Vinsterna lämnas ut av Kustmiljögruppens presidium. 

 

§ 16188 Genomförande av dragning av ”Höstlotteriet 2016” 

 Dragningen av Höstlotteriet 2016 genomförs genom, att det finns 300 

             numrerade lotter i en ”sluten låda” ur vilken Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f.  

                ordförande drar lott för lott vars nummer meddelas via telefon till kontrol- 

                      lanterna Jan Hellman och Solbrith Hellman, var efter aktuellt lottnummer för 

                respektive vinst noteras enligt nedan av sekreteraren Karl-Gustaf (Kåge) 

                Eklund. 

 Vid dragningen visar det sig, att försäljning endast har skett på en lottlista med 

                nummer 17 som omfattar 100 lotter. 
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 Försäljning av lotter har inte skett på listorna med nummer 13 och 15, vilket 

             innebär att hela Höstlotteriet endast omfattar 100 lotter. 

 Med hänvisning till av vad som sagts ovan, så måste ändock dragning ske på 

                     samtliga tre lottlistor, där dragna vinstnummer på listorna 13 och 15 går tillbaka 

                   till föreningen, då dessa inte sålts. 

 Dragna vinstnummer på lista nummer 17 kommer att utdelas till den/de personer       

 som finns namngivna på ovannämnda lottlista med nummer 17. 

 

Efter avslutad dragning så är nedan uppräknade vinnare i 

Kustmiljögruppens Höstlotteri 2016. 

 

Vinst 1 på lott nr  1542 Går tillbaka till föreningen 

– Glaskonst av Mats Jonason,  

Målerås Glasbruk                                       

Vinst 2 på lott nr  1581 Går tillbaka till föreningen 

- Specerihink  

Vinst 3 på lott  1730 Jörgen Larsson, 0477-316 44 

- Två Sverigelotter    

Vinst 4 på lott nr  1726 Örjan Laneborg, 070-546 18 75 

- Kustmiljönål    

             

 

§ 16189 Grattis till vinnarna 

 Pia Prestel tillönskar vinnarna ett riktigt hjärtligt GRATTIS till priserna och ber 

                  sekreteraren knyta kontakt med pristagarna, så att priserna kan överlämnas 

                     under november månad 2016. 

 

 

§ 16190 Dragningens avslutas 

 Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande avslutar dragningen av  

                  Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016” den 2 november 2016“ med att TACKA 

                Jan Hellman och Solbrith Hellman för deras aktiva och ansvarfulla deltagande. 
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 Bergkvara dag som ovan 

                                                                          Justeras 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Sekreterare                                              Pia Prestel 

    T.f. ordförande 

                                 

 

 


