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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

 

Tid:  Måndagen den 22 februari 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Robert Briland i dennes bostad i Håknebo/Halltorp. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Robert Briland, ledamot 

Magnus Rosenborg, tjänstgörande ersättare 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

                  Anmält förhinder att delta 

Marcus Törnberg 

Ove Lindh 

 

 

§ 16027 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…                

 

- styrelsens ordinarie sammanträde torsdagen den 25 januari 2016,  

§§ 16001 - 16026 godkänns/justeras, varefter det läggs ut på hemsidan av 

sekreteraren. 

 

 

§ 16028 Dagordning 

 

 Styrelsen beslutar att 

 

 Fastställa presidiets förslag till dagordning. 
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Fastställd dagordning - Beslutsärenden §§ 16029 – 16039 

§ 16029 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 16030 Vatten- /miljökonferens á la grand – ”Skogens Vatten” 2016-09-16. 

§ 16031 Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. 

§ 16032 Havs- och vattenmyndighetens årligen återkommande konferens ”Havs- och 

                   vattenforum”, 24-25 maj 2016 i Göteborg. 

§ 16033 Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte. 

§ 16034 Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020. 

§ 16035 Valberedning 2016. 

§ 16036 Bergkvaradagen den 5 maj 2016 – Kristi himmelfärds dag. 

§ 16037 Vision Bergkvara. 

§ 16038 Lotteriverksamhet våren 2016. 

§ 16039 Järnsida Stugägareförening. 

 

Fasställd dagordning - Informationsärenden §§ 16040 – 16051 

§ 16040 Vattenrådet. 

§ 16041 Ölands vattenråd. 

§ 16042 Lyckebyåns Vattenförbund. 

§ 16043 Kalmarsundskommissionen. 

§ 16044 Torsås kommun. 

§ 16045 WebbochForm.se. 

§ 16046 Greppa Näringen. 

§ 16047 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 16048 Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 16049 Kustmiljögruppens ”Nyhetsbrev – utgåva 1/2016”. 

§ 16050 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt. 

§ 16051 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

                    hemsidan för perioden 2016-01-26 – 2016-02-22. 

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/ 

 

Fastställd dagordning - Delgivningsärenden §§16052 – 16054 

§ 16052 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-01-26 – 2016-02-22. 

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/ 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
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§ 16053 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 16054 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 22 februari 2016 

 

Pia Prestel                                                                      Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

T.f. ordförande                                         Sekreterare  
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Beslutsärenden §§ 16029 – 16039 

 

§ 16029 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 

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

 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 januari 2016, § 16003 

 Att föreningens fasträntekonto i Swedbank skall omsättas i medio februari 

till ett jämt antal tusental kronor med beaktande av vad som tidigare 

beslutats om vad avser storleken på föreningens likviditet på företagskontot, 

2015-10-29, § 15196. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer 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”. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 Lägga ärendet till handlingarna.  

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/FW-Brev-från-Skatteverket-till-KMG.pdf
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§ 16030 Vatten- /miljökonferens á la grand – ”Skogens 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. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 januari 2016, § 16005 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för inkomna mail i detta ärende sedan föregående 

                 sammanträde och som finns i diariet… 

2016-01-05 

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

med rubriken ”Kustmiljögruppen expedierar § 15237 – Vattenkonferens 

2016 – från styrelsens sammanträde 2015-12-10.” 

 

2016-01-07 

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

rubriken ”Här kommer 2 bilder” samt information om vidtagna 

planeringsåtgärder för vattenkonferensen ”Skogens Vatten – 2016 med 

uppgifter om preliminärbokad lokal, Gullabo (Petamåla) bygdegård, antal 

sittplatser, max 80 deltagare, Cateringfirma i Gullabo mm. 

 

2016-01-08 

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

med rubriken Vatten-/miljökonferens 2016 – ”Skogens Vatten”.  

 

Lena Peribert och Roland Briland redogör för hur arbetet fortskrider med 

planeringen av Vatten-/miljökonferens 2016 – ”Skogens Vatten” mot bakgrund 

av det arbetsmöte som skett onsdagen den 20 januari 2016 i närvaro av Pernilla 

Landin, sekreterare i Vattenrådet. 

Arbetsgruppen har tagit fram ett informationsblad som riktar sig till potentiella 

deltagare med allmän information om genomförandet av vatten- och 

miljökonferensens 2016 ”SKOGENS VATTEN”. Informationsbladet är 

klickbart nedan på länken ”Informationsblad – Skogens vatten”. (PDF) 

Informationsblad – Skogens vatten (PDF) 

Mycket preliminära hållpunkter som grundar sig på och är utgångspunkt ifrån 

Vattenkonferens 2012 på Möre hotell, som sekretariatet uppfattade det under 

överläggningen… 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kustmiljogruppen-expedierar-§-15237-Vattenkonferens-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Har-kommer-2-bilder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vatten-miljokonferens-2016-Skogens-Vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/Informationsblad-Skogens-Vatten.pdf
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Förmiddag 

- Registrering av anmälda deltagare med förfriskningar och tilltugg. 

- Moderator för konferensen? Förslag på Joel Parde. Robert B frågar. 

- Välkomstanförande – Vattenrådets ordförande. 

- Bakgrund till ”Vatten- och miljökonferensen – Skogens vatten” – 

Kustmiljögruppens ordförande. 

- Betydelsen av skogens vatten i skogsbruksplanen – Lena Ek. 

Förmiddagsfika. 

- Hur får man in den ”blå målklassningen” i skogsbruksplanen?  –  

Mats Blomberg. 

- Betydelsen av vattnets småkryp och vad som görs för att behålla dessa! –  

Lennart Henriksson. 

Lunch – LCC Catering i Gullabo i hjärtat av slöjdriket med ev. hjortkött från 

        Germund Eriksson  

Eftermiddag 

- Exkursion gruppvis med stövlarna på. 

- Eftermiddagsfika. 

- Hoppfullt för Östersjön – Roland Engkvist, Linnéuniversitetet eller 

motsvarande under förutsättning att denna programpunkt ryms på 

dagordningen enligt samtal med Lena Peribert 2016-01-30. 

- Vad tog vi med oss från vatten- och miljökonferensen ”Skogens vatten 

2016”?  - Moderator. 

- Avslutning. 

 

Robert B meddelar att varken landshövding Stefan Carlsson eller länsrådet 

Malin Almqvist har möjlighet att delta.  

Lena P skall undersöka om Södra med sin lokala verksamhet i Torsås 

ekonomiskt kan bidra till konferensen. 

Sekreteraren redogör i valda delar för vad som framkom under Vattenrådets 

styrelsesammanträde onsdagen den 20 januari 2016.  
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På förslag från Kåge Eklund skall Roland Swedestam och Pernilla Landin 

undersöka möjligheterna om KS Au i Torsås kommun ekonomiskt kan bidra till 

finansiering av ”Skogens vatten” i storleksordningen 5 000 kronor, ett belopp i 

likhet med Vattenrådet och Kustmiljögruppen. 

Sekreteraren redogör vidare för det arbetsmöte som skett mellan Rune Fransén, 

          ledamot av stiftelsen Kronans valberedning och Pia Prestel samt Karl-Gustaf       

   (Kåge), Kustmiljögruppen. Målsättningen med mötet var, att utröna om även 

              Swedbank i Torsås har möjlighet till och vill vara med som sponsor i likhet med 

          ovan omnämnda aktörer. Resultatet av detta arbetsmöte borde rimligen även 

                 leda till att Swedbank är villig att ta plats på ”sponsortåget” med 5 000 kronor. 

För att underlätta och redan nu på planeringsstadiet skapa ordning och reda för  

sekretariatet vad avser redovisning av vatten-/miljökonferensen skall samtliga 

föreläsare informeras om, att det material som presenteras via Powerpoints eller 

motsvarande skall finnas upptryckt före konferensens inledning, så att 

deltagarna kan göra sina egna anteckningar. 

                                   

 Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall vara med och återfinnas på dagordningen till de 

sammanträden som ordföranden kallar till under första halvåret 2016. 

 Ordföraranden skall hållas uppdaterad om hur planeringsarbetet framskrider 

även mellan styrelsemötena under första halvåret 2016. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer 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) 

 

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
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2016-02-02 

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

med rubriken ”Nästan färdigt förslag”. 

 

Pernilla skriver… 

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

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

för den 16/9. 

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

Pernilla skriver… 

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

2016-02-07 

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

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

ledamöter för konferensens genomförande jämte en bifogad fil… 

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

 

Motivet till denna åtgärd var att stämma av de protokollsanteckningar som 

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

Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen ansåg behövdes 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) 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nastan-fardigt-forslag-teaser.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nyhetsbrev-1-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Exp.-av-§-16005-2016-01-25-Skogens-vatten-2016-09-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-16005-2016-01-25-Skogens-vatten-2016-09-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sista-versionen-av-Teaser.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-201602151.pdf
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2016-02-19 

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

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

bifogad fil… 

 

# Teaser som förhoppningsvis retar era smaklökar (PDF) 

Att tänka på…  

 

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

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

fått andra arbetsuppgifter inom Kalmar kommun. 

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

Kustmiljögruppens externa mailinglista (medlemsföreningarnas kontaktpersoner, 

sponsorerna/vänföretagarna m.fl.) även finns med på den sändlista som Pernilla 

L expedierat 2016-02-19 och som finns i diariet med samma datum. 

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

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

presentationer. 

Lena Peribert och Robert Briland redogör för… 

… att föredragshållarna nu är bokade och klara. 

 

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

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

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

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

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

ett avstämningsmöte.  

 

Föreslår presidet styrelsen att besluta 

 Att Pernilla Landin inbjuds till styrelsens sammanträde måndagen den 25 

april 2016 för en gemensam briefing och lägesuppföljning hur långt arbetet 

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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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 

 

 

§ 16031 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. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 januari 2016, § 16008 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet som berör detta ärende 

enligt vad som framgår nedan. 

2016-01-11 

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

Kustmiljögruppen med rubriken 

”Verksamhetsberättelse/verksamhetsbudget/verksamhetsplan”. 

Presidiet har träffats 2016-01-15 förstärkt med kassören och diskuterat igenom 

en tidsplan samt vem som skall göra vad för att nå fram och presentera ett 

utkastförslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2015 intill styrelsens 

sammanträde i februari 2016. 

I likhet med tidigare år så har sekreteraren det samlade ansvaret för framtagande 

av samt sammanställning av årsredovisningen med tonvikt lagd på…  

 Förvaltningsberättelsen.  

 Verksamhetsberättelse som både omfattar händelser inom 

”kustmiljöfamiljen”, men även de externa aktiviteter som Kustmiljögruppen 

involverats i och under det år som gått. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verksamhetsberattelse-verksamhetsbudget-verksamhetsplan.pdf
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Kassören lämnar underlag till och upprättar... 

 Resultat och balansräkning. 

 Ekonomiska flerårsjämförelser samt förslag till resultatdisposition. 

 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

 Tilläggsupplysningar. 

 

Styrelsen beslutar  

 Att godkänna ansvarsfördelningen mellan presidium och kassör för 

Årsredovisningens upprättande för verksamhetsåret 2015. 

 Att ett preliminärt utkast till Årsredovisning för verksamhetsåret 2015 skall 

presenteras vid styrelsens sammanträde i februari 2016. 

 Att revisionen för verksamhetsåret 2015 även omfattar en riktad 

förvaltningsrevision av gjorda utbetalningar av kostnadsersättningar, 

resekostnadsersättningar och milersättning till styrelsens ledamöter samt att 

attestinstruktionen följts. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

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

2016-02-05 

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

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Aktivitetsbild/bilder från tre 

dagars vattenvandringar utmed Grisbäcken”. 

 

2016-02-08 

Inkommer mail (PDF) från Lena Peribert, kassör och ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Bokslut” jämte en bifogad fil… 

# Resultat- och balansräkning för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31. (PDF) 

2016-02-11 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Bokslut för 2015 – Torsås Kustmiljögrupp”. 

Sekreteraren redogör för, att nedan följande delar för vilka sekreteraren är 

ansvarig för finns i utkast och som bifogas kallelsen.  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Aktivitetsbilder.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bokslut.doc
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kopia-av-Bokf-Âring20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bokslut-for-2015-Torsas-Kustmiljogrupp.pdf
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- Första sida med bildkollage samt utdrag ur delar av ändamålsparagrafen.  

- Andra sidan med innehållsförteckning så långt arbetet framskridit. 

- Förvaltningsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp - 14 sidor i text och bild. 

- Verksamhetsberättelse med tonvikt lagd på händelser inom ”kustfamiljen” - 

13 sidor i text och bild. 

- Verksamhetsberättelse med betoning lagd på ”externa aktiviteter” 

presenterad i kalendarisk form - 9 sidor i text och bild. 

Av översänd resultaträkning av kassören Lena Peribert per den 8 februari 2016 

uppgår årets underskott före bokslutsdispositioner till – 18 396 kronor. 

Föreningens ingående kapital vid årets början var 161 167 kronor och vid 

verksamhetsårets slut till 142 771. 

Sekreteraren har översänt per den 13 februari 2016 till kassören Lena Peribert 

”Årsredovisning 2015 – utkast förslag” vad avser de deskriptiva delar i 

årsredovisningen som sekreteraren har ansvar för” och som finns i diariet med 

samma datum. 

2016-02-13 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Årsredovisningens ekonomiavsnitt” jämte 

en bifogad fil… 

# Årsredovisning 2015 – utkast färdiga delar. (PDF) 

 

Sekreteraren anser att huvuduppdraget för dennes del vad avser de deskriptiva 

delarna i ”Årsredovisningen för verksamhetsåret 2015” är i princip avslutade 

och kan presenteras för styrelsens ledamöter till dagens sammanträde.  

 

Några få moment återstår, som skall kompletteras, men är inte av avgörande 

betydelse för att överlämna den upprättade Årsredovinsingen till revisor Jan 

Hellman för revision. 

 

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

det att kallelsen utgått till styrelsens ledamöter. 

2016-02-15 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Årsredovisningens ekonomiavsnitt”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Arsredovisningens-ekonomiavsnitt-20160213.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Arsredovisning-2015-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Arsredovisningens-ekonomiavsnitt.pdf
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2016-02-16 

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

rubriken ”Bokslut” jämte en bifogad fil… 

# Bokslut 2015. (PDF) 

 

2016-02-17 

Inkommer svarsmail med personliga reflektioner från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken ”Årsredovisning!” 

2016-02-18 

Inkommer mail (PDF) från Jan Hellman, revisor i Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Bokslut 2015”. 

 

2016-02-19 

Sekretariatet vidarebefordrat mail (PDF) från Jan Hellman, revisor i 

Kustmiljögruppen till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken 

”Bokslut 2015”. 

 

2016-02-20 

Sekretariatet vidarebefordrar svarsmail med personliga reflektioner från 

John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. ordförande med rubriken 

”Årsredovisning!” till styrelsens samtliga ledamöter. 

 

 

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. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bokslut-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kopia-av-Bokf-Âring20152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Bokslut-20151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/VB-mail-fran-Jan-hellman-till-Lena-Peribert.pdf
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 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. 

 

 

 

§ 16032 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. 

Vid styrelsens sammanträde den 25 januari 2016, § 16010 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet 2015-12-16 som berör 

detta ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-16 

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

rubriken ”Boka in Havs- och vattenforum 24-25 maj 2016 i din kalender”. 

Pia Ahnlund, kommunikatör vid Havs- och vattenmyndigheten skriver i sitt 

mail… 

Save the date, eller ”spara datumet” som man säger på svenska, för 2016 
års roligaste och viktigaste konferens Havs- och vattenforum.   

Den 24 och 25 maj 2016 (tisdag- och onsdag) 

Eriksberg, Göteborg 

Anmälan öppnar i februari, vi återkommer då! 

Mer info: www.havochvatten.se/havforum  

Havs- och vattenforum samlar 450 deltagare från hela Vattensverige, från 
sött till salt och från många olika organisationer. Ta del av aktuella frågor, 
hör om insatser som gjorts och var med och påverka vad som mer behövs.  

Berätta gärna om Havs- och vattenforum för andra som du vill möta där.  

Presentera eget projekt? 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Boka-in-Havs-och-vattenforum-24-25-maj-i-din-kalender.pdf
http://www.havochvatten.se/havforum
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Redan nu kan du anmäla intresse för att presentera ett aktuellt projekt från 
din egen organisation på forumets knytkonferens.   

Hoppas att vi ses! // Pia Ahnlund 

  Med anledning av denna inbjudan som finns med i Kustmiljögruppens 

                 Verksamhetsplan för 2016, punkt B:03 och avsatta ekonomiska medel i  

               Verksamhetsbudgeten för 2016, önskar presidiet få en uppfattning om 

           ledamöternas intresse om att delta i konferensen. 

 Vid Vattenrådets styrelsesammanträde onsdagen den 20 januari 2016 fanns även 

                 denna punkt med på dagordningen för att undersöka vilka ledamöter som kunde 

   tänka sig att delta i denna konferens.  

 

                  Mot bakgrund av att Kustmiljögruppen har två ordinarie ledamöter samt två 

               ersättare borde det inte vara helt uteslutet, att Vattenrådet kan bekosta 

                deltagandet för en person exklusive Pernilla Landin. 

Kustmiljögruppen har varit närvarande vid Havs- och vattenforum vid två 

tillfällen – 2013 med en egen monter om de ideella organisationernas stora 

betydelse för ett aktivt, lokalt och engagerat vattenarbete samt 2014 där 

närvaron var mer av typen auskultation och kontaktskapande.  

2013 representerades Kustmiljögruppen av Rune Fransén, Pia Prestel och  

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund samt 2014 av John Bräutigam och Kennert Täck. 

2015 var varken Vattenrådet eller Kustmiljögruppen representerade. 

Sekreteraren vänder sig till ledamöterna för att få en uppfattning om vilka 

ledamöter som har både tid och möjlighet att delta.  

 

Även om konferensen börjar tisdagen den 24 maj, så är det preliminärt tänkt att 

samåkning sker från Torsås redan under måndag eftermiddag, så att det finns 

krafter kvar tills konferensen börjar. 

Lena Peribert meddelar under överläggningen att hon inte kan delta. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Detta ärende skall finnas med vid styrelsens överläggning i februari 2016, då 

anmälningsfunktionen öppnat och att ytterligare information om 

programinnehåll mm. borde då finns att tillgå. 

 

 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/anmal-eget-projekt-pa-hav-forum.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/evenemang/havs--och-vattenforum/anmal-eget-projekt-pa-hav-forum.html
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer 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. 

 

 Styrelsen beslutar att 

 Att detta ärende skall vara med på dagordningen vid styrelsens sammanträde 

måndagen den 25 april 2016. 

 

 

 

§ 16033 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. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen.pdf
http://www.havochvatten.se/havforum


 

17 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 januari 2016, § 16012 framkom följande. 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 10 december 2015,  

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

 

2016-01-04 

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

sammanträde den 10 december 2015 till medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner, styrelsens samtliga ledamöter samt utvalda politiker och 

tjänstemän i Torsås kommun jämte en bifogad fil… 

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

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

även den programpunkt, som hon är ansvarig för. 

I övrigt har det inte skett någon återkoppling från medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner och utvalda förtroendevalda samt tjänstemän i Torsås kommun. 

Vid styrelsesammanträdet med Vattenrådet den 20 januari 2016 togs även beslut 

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

Vattenrådet deltar i de gemensamma programpunkterna som Kustmiljögruppen 

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

för sig. 

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

Bergkvara småbåtshamn. 

 

Styrelsen beslutar 

 Att presidiet fortsätter med den sedvanliga planeringen via av styrelsen 

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

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

 Kustmiljögruppens presidium och Pernilla Landin tillsammans utformar de 

gemensamma programpunkterna med hålltider. 

 Att sekreteraren får i uppdrag att kontakta Susanna Minnhagen, 

musselgeneral vid Kalmar kommun och få klartecken till hennes deltagande, 

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

kommer att kunna genomföras. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15247-2015-12-10-Vartraff-20162.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/§-15247-2015-12-10-Vartraff-2016.pdf
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör 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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§ 16034 Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på 2016-2020 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-01-25, § 16014. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 25 januari 2016, § 16014 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för inkommen handling i diariet 2016-01-16 som berör 

  detta ärende enligt vad som framgår nedan. 

2015-12-12 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 
ledamot av Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vasslåtter 2015”. 

2015-12-14 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 
med siktet inställt på 2016-2020”. 
 

Av mailet till Pia Prestel den 12 december 2015 framgår bland annat följande… 

Håller på att felsöka ett hydraul läckage på Truxorn, det är det sista fixet inför nästa år. 

Har pratat med personal på miljökontoret de säger att det blir klippning nästa år på 

samma villkor som i år. De föreningar som har tillstånd och tar hand om vassen 

kommer fortsättningsvis att få denna service. God Jul från vassar! 

Detta föranleder Pia P, att till de medlemsföreningar som klipper vass skicka ut 

den information som Assar meddelar i sitt mail ovan, men tar även tillfället i akt 

och ställer fem konkreta frågor, som anges nedan och som presidiet och 

Kustmiljögruppens styrelse önskar få svar på.  

Det skulle vara intressant att få kunskap om... 
  

- Den slagna vassen är slutligt omhändertagen eller om den återfinns lagrad i 
partiell deponi inom föreningens skötselområde? 

  
- Om vassen är slutligt omhändertagen, hur mycket har Din förening fått betala för 
att få vassen bortforslad och omhändertagen under 2015? 

  
- Vilken entreprenör har Din förening använt för att få vassen bortforslad och 
omhändertagen? 

  
- Är det någon som fortfarande inte är klar med detta arbete och finns det i så fall 
problem som måste  lösas för att få bort vassen? 
Vänligen kontakta mig via mail pia.prestel@hotmail.com  

  
- Vad är Dina samlade erfarenheter om vasslåtter 2015? 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Vassklippning-2015-20151214.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
mailto:pia.prestel@hotmail.com
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Frågorna är av förpliktigande natur och måste ses mot bakgrund av, att de allra 

flesta medlemsföreningarna måste söka genom Kustmiljögruppen och Rune 

Franséns försorg nytt samråd/tillstånd för vasslåtter som avser perioden  

2016-2020. 

Presidiet kan enkelt konstatera, att ingen medlemsförening har hört av sig 

och/eller lämnat svar på de frågor som Pia P önskar få svar på. 

Pia P har nu inte enbart vasslåttern i sin göra-låda under det första halvåret 2016, 

utan fungerar även i rollen som Kustmiljögruppens t.f. ordförande varför 

presidiet ber om råd hur fortsättningen i detta ärende skall hanteras. 

Vid presidiets möte med Rune Fransén onsdagen den 20 januari meddelar även 

Rune Fransén, att arbetet med att söka nytt samråd avseende vasslåtter för 

perioden 2016-2020 kommer att ske enligt plan efter det att samtal skett med 

Henrik Karlsson, Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Styrelsens samtliga ledamöter anser det synnerligen viktigt att de föreningar 

som har slagit vass under 2015 lämnar svar på de fem frågor som ordföranden 

har ställt i sitt mail till medlemsföreningarnas kontaktpersoner senast den 10 

februari 2016. 

Motivet till att de fem relevanta frågorna är viktiga har sin grund i att 

Kustmiljögruppen som paraplyorganisation för sina medlemsföreningar som 

klipper vass har tecknat ett samråd daterat den 20 mars 2015 med Bygg- och 

miljönämnden, Torsås kommun. I detta samråd regleras rättigheter och 

skyldigheter som är förpliktigande för ”aktörerna” och kan i värsta fall äventyra 

framtida vasslåtter utmed kustremsan om ifall att medlemsföreningarna inte 

fullföljer sina skyldigheter. 

Ledamöterna vill även till protokollet anföra och påminna om, att Torsås 

kommun har i sin långtidsbudget för år 2017 reserverat ekonomiska medel för 

inköp av en ny Truxor. Allt som stör och försvårar miljö- och vattenrelationerna 

mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen är inte på något sätt 

framåtsyftande för det vattenvårdsarbete som bedrivs ”för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Presidiet på styrelsens uppdrag på nytt skall skicka ut ett mail till 

medlemsföreningarna som klipper vass och be dem vänligen men bestämt 

besvara de fem frågor markerade med blå text i detta protokoll senast den 15 

februari 2016. 
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Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Presidiet redogör för, att redan den 4 februari 2016 d.v.s. 2 dagar efter det att 

protokollet justerats från styrelsens sammanträde den 25 januari 2016 sänder Pia 

Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande ut ett nytt mail till medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner, som klipper vass och som finns i diariet med 

samma datum. 

2016-02-04 

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

ordförande med rubriken ” Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt 

på 2016-2020″. 

 

Nu äntligen händer det något och det reageras på ett positivt sätt ute i 

medlemsföreningarna med omgående svarsmail som finns i diariet och är 

klickbart enligt nedan. 

2016-02-05 

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

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Vasslåtter 2015”. 

Med avsändare Roland Blomqvist, Södra Kärr Samfällighetsförening. 

2016-02-05 

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

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Vasslåtter-15”. 

Med avsändare Göran Wahlström, Djursviks Samhällsförening. 

2016-02-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 
Stugägareförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet 
inställt 2016-2020” jämte en bifogad fil… 
# Beträffande ditt mail daterat 4 februari 2016. (PDF) 

2016-02-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jaen Nilsson, Södra Ragnabo Miljöförening 

med rubriken ”Vasslåtter – erfarenheter 2015” jämte en bifogad fil 

# Södra Ragnabo…(PDF) 

2016-02-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet 

inställt på 2016-2020. 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vasslatter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vasslatter-151.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Svar-ang-Ñende-vassklippning-till-Pia-Prestel-den-8-februari-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vasslatter-erfarenheter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassl-Ñtter-2015-Erfarenheter-till-Pia-Miljoforeningen-Sodra-Ragnabo.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-20201.pdf
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2016-02-11 

Inkommer till sekretariatet svarsmail i mailbox (PDF) från nedan angivna 

avsändare med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt 

på 2016-2020. 

# Jan Ingmar Rosenblad, Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening jämte 

bilagda handlingar. 

 

Presidiet kan konstatera, att när denna kallelse går ut till styrelsens ledamöter så 

saknas det fortfarande uppgifter från två medlemsföreningar från norr till söder, 

nämligen Gunnarstorps miljöförening och Björkenäs Stugförening enligt 

översänd information av Annika Persson-Åberg. 

Presidiet vill särskilt lyfta fram och fästa ledamöternas uppmärksamhet på det 

svar som inkommit från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening och som 

finns i diariet och är klickbart nedan. 

 
2016-02-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 
Stugägareförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet 
inställt 2016-2020” jämte en bifogad fil… 
# Beträffande ditt mail daterat 4 februari 2016. (PDF) 

Med anledning av Järnsida Stugägareförenings svar genom Egon Bergman kan 

                  presidiet konstatera, att den slagna vassen fortfarande ligger kvar på sjöängarna i 

                Järnsida i strid mot det samråd som tecknats mellan Martin Storm, Torsås 

                 kommun och John Bräutigam, Kustmiljögruppen.  

 

                  Samrådshandlingarna som är klickbara nedan gicks igenom nogsamt och 

                diskuterades och kommenterades på ”Vårträffen 2015” den 9 maj 2015. 

# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-

slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås 
kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

 

 Järnsida Stugförening genom Egon Bergman anser ”att det både är överraskande 

                 och anmärkningsvärt att man från er sida inte informerat om förändringar som 

                    gjorts efter de överenskommelser som tidigare träffats angående ”gemensam 

                 hämtning ” av vassen. Det underlättar ju inte heller det goda miljöarbetet. 

                Järnsida Stugägareförening har som målsättning att ta hand om vassen enligt 

                 ursprunglig beskrivning så snart som möjligt förutsatt att teknik och kostnad 

                   tillåter detta”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-insallt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Svar-ang-Ñende-vassklippning-till-Pia-Prestel-den-8-februari-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-202.pdf
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 Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel har i mail till Egon Bergman, 

                 Järnsida Stugägareförening meddelat, att hon omgående kommer att initiera en 

                utredning i aktuell fråga och ber att få återkomma så snart styrelsen har 

                 behandlat detta ärende och tagit ställning till i vad mån Kustmiljögruppens 

                 styrelse brustit i sitt informationsansvar gentemot Järnsida Stugägareförening.  

Presidiet hänvisar till § 16039 i detta protokoll, där det redogörs för vilka steg 

och åtgärder som presidiet redan vidtagit. 

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

              det att kallelsen utgått till styrelsens ledamöter. 

2016-02-14 

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

Kustmiljögruppens t.f. ordförande med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 

2015 med siktet inställt på 2016-2020” – Gunnarstorps Miljöförening. 

Efter det att även Gunnarstorps Miljöföreningen besvarat t.f. Pia Prestels mail 

daterat 2016-02-04 återstår nu endast Björkenäs Stugförening. 

 

 

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. 

 

 

 

§ 16035 Valberedning 2016 

 

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

 

 Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 25 januari 2016, § 16004… 

… Att valberedningens inre arbete sker av presidiet med förslag på samt 

förstärkning med Magnus Rosenborg och att detta ärende skall finnas med på 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vass-slatter-2015-Gunnarstorps-miljoforening.pdf
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dagordningen till samtliga styrelsemöten under 2016 med rubriken 

”Valberedning”. 

Vi styrelseledamöter som var med ”den svarta fredagen den 12 juni 2015”, då 

John Bräutigam gav besked om, att han inte hade för avsikt att fortsätta som 

ordförande för Kustmiljögruppen efter årsskiftet 2015/2016, vet vilka svallvågor 

som detta besked vållade. 

Sekreteraren vill därför redan nu på Pia Prestels, t.f. ordförande i 

Kustmiljögruppen, uppdrag och inte minst våra medlemsföreningars uppdrag få 

en uppfattning om… 

-  … vilka ledamöter som redan nu med säkerhet vet att de kliver av vid 

årsskiftet 2016/2017, 

- … vilka ledamöter som kan tänkas sitta kvar ytterligare ett alternativt två 

verksamhetsår framåt. 

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

- Pia Prestel, t.f. ordförande.  

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare. 

- Lena Peribert, kassör. 

- Marcus Törnberg, ledamot – avgår redan under innevarande år. 

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

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

 

Ledamot vald på två år… 

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

 

Innan ordet överlämnas till styrelses ledamöter tillkännager sekreteraren att det 

inkommit mail 2016-02-14 från Marcus Törnberg, där han meddelar att lämnar 

Kustmiljögruppen styrelse fr.o.m. februari månads utgång. 

2016-02-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Marcus Törnberg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Ledamot av Kustmiljögruppens 

styrelse”. 

Oavsett hur tråkig, besvärlig och uppgiven situationen tycks se ut och vara, så är 

verkligheten den som den är.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ledamot-i-Kustmiljogruppens-styrelse.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. 

- Vision Bergkvara (VB) 
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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. 

 

 

 

§ 16036 Bergkvaradagen den 5 maj 2016 – Kristi himmelfärds dag 

 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 – 15.00 exklusive  

               upplockning och nedplockning. De deltagande disponerar ett mässbord med  

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

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

 

 

 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 i detta 

protokoll. 

 

 

 

§ 16037 Vision Bergkvara 

Se även tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

 

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2015, § 15236 framkom följande. 

Ove Lindh redogör för de kontakter han haft med Bergkvara Samhällsförening 

och Vision Bergkvara (VB). 

Av samtalen med Frida Portin framgår, att det inte finns något principiellt som 

talar emot att Kustmiljögruppen skulle kunna erhålla observatörsstatus i VB, 

men även å andra sidan, att VB skulle kunna utgöra en aktiv medlemsförening i 

Kustmiljögruppen. Frågan kommer att tas upp och behandlas vid VB:s årsmöte i 

mars 2016 och bör därför föregås av kontakter mellan Kustmiljögruppens 

presidium och representanter för VB. 

Ove L betonar det förhållandet, att Vision Bergkvara (VB) är en egen förening, 

en egen juridisk person genom att VB är och utgör en ekonomisk förening skild 
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från Bergkvara Samhällsförening. 

 

Styrelsen beslutar att 

 Kustmiljögruppens presidium i god tid före VB:s årsmöte i mars etablerar de 

erforderliga kontakter som krävs för att båda parter skall komma fram till ett 

gynnsamt och konstruktivt samarbetsresultat. 

 Vid dessa kontakter bör Ove Lindh vara närvarande. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer 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. 
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§ 16038 Lotteriverksamhet våren 2016 

 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. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med styrelsen förslag. 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Budget-o-Plan-2016-2018A1.pdf
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§ 16039 Järnsida Stugägareförening 

 (Se även § 16034 - Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt på  

                      2016-2020 i denna kallelse) 

 Av paragraf 16034 i detta protokoll framgår det, att Kustmiljögruppens t.f. 

             ordförande Pia Prestel har per den 4 februari 2016 via mail till kontakt- 

                  personerna för de medlemsföreningar som klipper vass skickat ut en påminnelse 

               om svar på de fem frågor baserade på erfarenheter av vasslåtter 2015 som skall 

                ligga till grund med siktet inställt på 2016-2020.  

2016-02-04 

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

ordförande med rubriken ” Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet inställt 

på 2016-2020″. 

 

Den 9 februari 2016 inkommer svar från Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening, vilket är klickbart nedan. 

 

2016-02-09 

Inkommer kopia av mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening med rubriken ”Erfarenheter av vasslåtter 2015 med siktet 

inställt 2016-2020” jämte en bifogad fil… 

# Beträffande ditt mail daterat 4 februari 2016. (PDF) 

Med anledning av Järnsida Stugägareförenings svar genom Egon Bergman kan 

                  presidiet konstatera, att den slagna vassen fortfarande ligger kvar på sjöängarna i 

                Järnsida i strid mot det samråd som tecknats mellan Martin Storm, Torsås 

                 kommun och John Bräutigam, Kustmiljögruppen daterat den 20 mars 2015. 

 

                  Samrådshandlingarna som är klickbara nedan gicks igenom nogsamt och 

                diskuterades och kommenterades på ”Vårträffen 2015” den 9 maj 2015, men 

                fanns även med på dagordningen vid ”Höstträffen 2015”, den 24 oktober 2015, 

               vilket Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet tillika vattenprojektansvarig i 

                Torsås kommun kan intyga. 

# Till Torsås Kustmiljögrupps medlemsföreningar, följebrev till PM ”Vass-

slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

# PM Vass-slåtter och omhändertagande av vass tecknat mellan Torsås 
kommun och Kustmiljögruppen 2015-03-20. (PDF) 

Det bör i detta sammanhang redan sägas, att Kustmiljögruppens två årliga 

sammankomster med medlemsföreningarnas kontaktpersoner har till sitt mål, 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Erfarenheter-av-vasslatter-2015-med-siktet-installt-pa-2016-2020.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Svar-ang-Ñende-vassklippning-till-Pia-Prestel-den-8-februari-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-till-Tors-Ñs-Kustmilj-Âgrupps-medlemsf-Âreningar-ang-vass-sl-Ñtter-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-202.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/01/PM-Vass.-Tors-Ñs-kommun-Kustmilj-Âgruppen.-2015-03-202.pdf
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syfte och innehåll, att utgöra en arena för samtal och dialog kring frågor som är 

av gemensamt intresse för medlemsföreningarna. Vasslåttern har varit och är 

just en sådan viktigt fråga.  

 

Järnsida Stugförening genom Egon Bergman anser enligt inkommit mail  

2016-02-09, som finns på föregående sida ”att det både är överraskande 

och anmärkningsvärt att man från er sida (läs Kustmiljögruppens styrelse) inte 

informerat om förändringar som gjorts efter de överenskommelser som tidigare 

träffats angående ”gemensam hämtning ” av vassen. Det underlättar ju inte 

heller det goda miljöarbetet. 

Järnsida Stugägareförening har som målsättning att ta hand om vassen enligt 

ursprunglig beskrivning så snart som möjligt, förutsatt att teknik och kostnad 

tillåter detta”. 

 Kustmiljögruppens t.f. ordförande Pia Prestel har i mail daterat den  

                   2016-02-10, som är klickbart nedan till Egon Bergman, Järnsida 

                     Stugägareförening meddelat, att hon omgående kommer att initiera en 

                utredning i aktuell fråga och ber att få återkomma så snart styrelsen har 

                 behandlat detta ärende och tagit ställning till i vad mån Kustmiljögruppens 

                 styrelse brustit i sitt informationsansvar gentemot Järnsida Stugägareförening.  

2016-02-10 

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

Kustmiljögruppen med rubriken ”Handläggning av vassklippning Järnsida 

Stugägareförening”. 

 

Det som rimligen inte skulle kunna hända har verkligen hänt, vilket osökt leder 

tankarna till Tage Danielssons monolog om kärnkraftsolyckan i Harrisburg,  

Pennsylvania, USA den 28 mars 1979. 

I meddelande till Kustmiljögruppens medlemsföreningar skrev John Bräutigam 

2015-03-20 följande… 

”I samband med 2014 års vass-slåtter kom instruktioner från Torsås kommun 

om hur vassen skulle tas omhand efter slåttern. Detta orsakade en del frågor och 

problem inom medlemsföreningarna” 

”Inför 2015 års säsong av vass-slåtter har vi arbetat med Torsås kommun om att 

ta fram en hantering som känns rimlig och uppfyller kommunens krav. I bifogat 

PM 2015-03-20, som är klickbart, finns riktlinjer som beskriver hur vassen bör 

tas omhand”. 

John Bräutigam fortsätter vidare… ”Om medlemsföreningarna följer dessa 

riktlinjer bedömer jag att det kommer att lösas bra för alla parter”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Handlaggning-av-vassklippning-Jarnsida-Intresseforening.pdf
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Den nu uppkomna situationen, där Järnsida Stugägareförening anklagar 

styrelsen för Kustmiljögruppen för bristande information och vållande till 

ekonomisk skada för föreningen måste givetvis utredas mycket seriöst, vilket 

även framgår av Pia Prestels mail till Egon Bergman, som återfinns med blå text 

på föregående sida.  

Kustmiljögruppen som paraplyorganisation för sina medlemsföreningar har även 

att ta hänsyn till och beakta de rättigheter och skyldigheter, som är 

förpliktigande för samtliga ”aktörer” där den enskilda medlemsföreningen i 

Kustmiljögruppen onekligen utgör en av dessa aktörer.  

Allt som stör och försvårar miljö- och vattenrelationerna mellan Torsås kommun 

och Kustmiljögruppen och dess medlemsföreningar är inte på något sätt 

framåtsyftande för det vattenvårdsarbete som bedrivs ”för ett gott liv i en 

livskraftig kommun” och kan i värsta fall äventyra framtida vasslåtter utmed 

kustremsan om ifall att, medlemsföreningarna inte fullföljer sina 

skyldigheter. 

Kustmiljögruppens styrelse önskar givetvis, att tidigare händelser med fallerat 

omhändertagande av klippt vass såsom under 2014, inte skall upprepas och leda 

till ”kollektiv” bestraffning av Kustmiljögruppens medlemsföreningar som då 

skedde. 

Det kan inte uteslutas i detta fall, att Bygg- och Miljönämnden kommer att 

använda sig av sin rätt att utkräva ansvar gentemot Järnsida Stugägare- 

förening, då föreningen inte följt de anvisningar i enlighet med upprättat samråd 

mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen samt lämnat godkännande av 

miljökontoret i enlighet med nedan angiven och klickbar information.  

# Sammanställning av föreningar med godkända tillstånd som klipper vass 

2015. (PDF) 

Järnsida Stugägareförening har inte heller informerat och kommunicerat varken 

Torsås kommun och/eller Kustmiljögruppens styrelse, att de underlåtit att ta upp 

den slagna vassen på sjöängarna. Denna underlåtenhet har troligtvis i sin tur lett 

till att den slagna vassen följt med ut i Kalmarsund p.g.a. ihållande högvatten 

och stormar under senhösten-vintern 2015/2016. 

Presidiet vill även lyfta fram det mail och meddelande som inkom till Pia 

Prestel, vasskoordinator för Kustmiljögruppen den 7 juli 2015 från Annika 

Persson-Åberg. Mailet är klickbart och går att läsa nedan.  

# Vassklippning i kommunens vatten, mail från Annika Åberg 2015-07-07. 

(PDF) 

 

”Som jag ser det nu så kommer alla föreningar att klippa som har tillstånd, och 

alla har löst frågan om att omhänderta vassen vilket jag ser som vi har både 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-08-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/f-Âreningar-som-klipper-vass-2015-08-05.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vassklippning-i-kommunens-vatten-2015-Annika-2015-07-07.pdf
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angelägna jordbrukare och föreningar som vill att vassklippningen fortsätter i 

kommunen”. 

I detta skede 2015-07-07, bara någon vecka innan själva vassklippningen sätter 

igång, utgår Kustmiljögruppens presidium och vasskoordinator Pia Prestel ifrån, 

att alla Kustmiljögruppens samtliga medlemsföreningar både förfogar över den 

teknik och de ekonomiska medel som krävs för att omhänderta vassen enligt 

upprättat samråd mellan Torsås kommun och Kustmiljögruppen samt regionala 

och lokala myndighetstillstånd innan den fysiska klippningen av vassen 

påbörjas. 

Presidiet redogör under styrelsens överläggning för de direkta åtgärder som 

vidtagits utifrån ett helikopterperspektiv på den aktuella frågeställningen om 

bristande informationsskyldighet gentemot Järnsida Stugägareförening som i sin 

tur kan leda till ekonomisk skada för föreningen. 

 

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 beredningstexten i detta beslutsärende, då det är att betrakta som 

arbetsmaterial. 

 Ärendet skall finnas med på dagordningen till styrelsens sammanträde 

måndagen den 24 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. 
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Informationsärenden §§ 16040 – 16051 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut…  

 

Beslutar styrelsen att  

 

 Lägga informationsärendena till handlingarna.  

 

 

§ 16040 Vattenrådet 

2016-01-26 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”Minnesanteckningar från Vattenrådets senaste styrelsemöte”. 

2016-01-29 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Deltagande i Vattenrådets aktiviteter 15 och 16 februari 
2016”. 

Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund har deltagit vid presentationen av 
Vattenrådets verksamhet inför ledamöterna i kommunfullmäktige, 
måndagen den 15 februari 2016. 

2016-02-16 
Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
rubriken ”PP från KF 15/2 2016 jämte en bifogad fil… 
# Powerpoint presentation inför KF-ledamöterna 15 februari 2016. (PDF) 

2016-02-19 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med rubriken ”Äger du ett hus med enskilt avlopp?” jämte tre 
frågor… 
# Är denna information korrekt? 
# Vad vet Du om detta? 
# Hur skulle en sådan avgift och skatt påverka arbetet med de enskilda 
avloppen i Torsås kommun? 
 
2016-02-22 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i 
Vattenrådet med rubriken ”Svar till Kustmiljögruppen och NCC”. 

2016-02-22 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
med rubriken ”Äger du ett hus med enskilt avlopp”? 
 
 
 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Minnesanteckningar-fran-Vattenradets-styrelsemote-2016-01-20.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Deltagande-i-Vattenradets-aktiviteter-15-och-16-februari-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/PP-fran-KF-15-feb-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/PP-KF-15-feb-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ager-du-ett-hus-med-enskilt-avlopp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Svar-till-KMG-och-NCC.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Ager-du-ett-hus-med-enskilt-avlopp.pdf
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2016-02-22 
Inkommer mail (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? 

 
 

§ 16041 Ölands vattenråd 

2016-01-27 
Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken ” 
Ölands Vattenråds Nyhetsbrev 2016:01″. 
 

 

 

§ 16042 Lyckebyåns Vattenförbund 

 
      2016-02-09 
             Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 
               rubriken ”Underlag till tisdag kväll 16 februari Lyckebyåns vattenförbund” 
  jämte en bifogad fil… 
             # Powerpointpresentation ”Regler om vatten – Lagtolken 2016-02-16 i 
               Vissefjärda. (PDF)  

Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund har deltagit tillsammans med 
Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet i kursen ”Regler om vatten. 
 
 
 

§ 16043 Kalmarsundskommissionen 

 
2016-02-21 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 
WSP Environmental med rubriken ”Ny träff i Kalmarsundskommissionens 
samverkansgrupp”. 

2016-02-21 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Anna Thore, hållbarhetsstrateg 
WSP Environmental med rubriken ”Kallelse till höstens och vårens 
styrelsemöte i Kalmarsundskommissionen”. 
 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Film-om-Vattenradets-verksamhet1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nyhetsbrev-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Lyckebyans-vattenforbund-vad-far-man-gora-i-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Regler-om-vatten-Lagtolken-2016-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Regler-om-vatten-Lagtolken-2016-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Ny-traff-KSK-samverkansgrupp.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kallelse-till-hostens-och-varens-styrelsemote-i-KSK.pdf
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§ 16044 Torsås kommun 

 
2016-02-02 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel t.f. 
ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Teknisk chef/Gatu- och 
Parkchef”. 

2016-02-03 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 
t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Vi hälsar Dig välkommen till 
Torsås kommun – för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 
 
 

 

§ 16045 WebbochForm.se 

 
2016-02-02 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, t.f. 
ordförande för Kustmiljögruppen med rubriken ”Hemsidans första sida”. 

2016-02-03 
Inkommer vidarebefordrat svarsmail (PDF) för kännedom från Pia Prestel, 
t.f. ordförande i Kustmiljögruppen med rubriken ”Uppgifter efter textinnehåll 
på mailen”. 
  
2016-02-11 
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 
rubriken ”Angående nyhetsinläggen i papperskorgen”. 
 
2016-02-20 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, WebbochForm.se 
med förfrågan om det är möjligt att lägga in teasern – SKOGENS VATTEN 
– på Kustmiljögruppens hemsida – första sidan? jämte en bifogad fil… 
# Teaser – SKOGENS VATTEN, utan Swedbanks logga. (PDF) 
 

2016-02-22 
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, WebbochForm.se med 
rubriken ”Inläggning av teaser – Skogens vatten på Kustmiljögruppens 
hemsida – första sidan”. 
 
 

 

§ 16046 Greppa Näringen 

 
2016-01-29 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen – Nyhetsbrev med rubriken 
”Verktygslåda för ett klimatsmart lantbruk jämte en bifogad fil… 
” Verktygslåda för ett klimatsmart lantbruk”. (PDF) 
 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Teknisk-chef.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Vi-halsar-Dig-valkommen-till-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Hemsidans-forsta-sida.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Uppgifter-efter-textinnehall-pa-mailen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Angaende-nyhetsinlaggen-i-papperskorgen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inlaggning-av-teaser-pa-hemsidan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Teaser-SKOGENS-VATTEN-201602152.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inlaggning-av-teaser-pa-hemsidan1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verktygslada-for-ett-klimatsmart-lantbruk2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Verktygslada-for-ett-klimatsmart-lantbruk1.pdf
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2016-02-02 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Tung utvärdering 
av odling av fångstgrödor”. 

2016-02-12 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Greppa 
Näringen – nyhetsbrev” jämte en bifogad fil… 
# Stora variationer när våtmarker fångar fosfor. (PDF) 

 

§ 16047 Länsstyrelsen i Kalmar län 

2016-01-28 
Inkommer mail från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Fokus 
Landsbygd 2016-1, Länsstyrelsen i Kalmar län”. Klicka på den blå länken 
nedan för att ta del av mailet 
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2015/Pages/nytt-nummer-av-
fokus-landsbygd–december.aspx 
 

 

 

§ 16048 Havs- och vattenmyndigheten 

 
2016-02-11 
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, Havs- och vattenmyndigheten med 
rubriken ”Välkommen till Havs- och vattenforum – anmälan öppen”. 
 
 

 

§ 16049 Kustmiljögruppens ”Nyhetsbrev – utgåva 1/2016” 

2016-02-01 
Centralt utskick av… 
Nyhetsbrev, utgåva 1/2016 (PDF) via… 
# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar, 
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås 
kommun, 
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 
myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är 
intresserade av vår verksamhet. 

2016-02-02 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, 
Gunnartorps Miljöförening och Ann-Christin Bayard, IUC i Kalmar AB med 
rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1/2016”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Tung-utvardering-av-odling-av-fanggrodor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Stora-variationer-nar-vatmarker-fangar-fosfor3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Stora-variationer-nar-vatmarker-fangar-fosfor.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2015/Pages/nytt-nummer-av-fokus-landsbygd--december.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2015/Pages/nytt-nummer-av-fokus-landsbygd--december.aspx
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Valkommen-till-Havs-och-vattenforum-anmalan-oppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-1-20161.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nyhetsbrev-utgava-1-2016-kontaktpersoner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nyhetsbrev-utgava-1-2016-sponsorer.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nyhetsbrev-utgava-1-2016-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Nyhetsbrev-utgava-1-2016-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Nyhetsbrev-1-20161.pdf
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2016-02-02 
Inkommer svarsmail (PDF) från Kent Frej, ledamot av KS i Torsås kommun 
med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev, utgåva 1/2016”. 

2016-02-03 
Inkommer svarsmail (PDF) från Louise Lindqvist, socialsekreterare vid 
Ängelholms kommun med rubriken Kustmiljögruppens ”Nyhetsbrev, utgåva 
1/2016”. 
 

 

§ 16050 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt 

2016-02-02 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson, Gunnar 

Larsson, Kärrabo kustvårdsförening, Rune Fransén, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Delprojekt 01 – Badudden, Kärrabo Kustvårdsförening” med 

kännedom till Pernilla Landin, sekreterare i vattenrådet och Pia Prestel, t.f. 

ordförande i Kustmiljögruppen. 

2016-02-06 

Sekretariatet översänder svarsmail (PDF) från Christian Lindström, gatu- 

och parkchef i Torsås kommun till Rune Alexandersson, Gunnar Larsson, 

Kärrabo kustvårdsförening och Rune Fransén, Kustmiljögruppen med 

rubriken ”Delprojekt Badudden – Kärrabo Kustvårdsförening”. 

 

 

 

§ 16051 Information och kommunikation i övrigt – Handlingar i diariet som återfinns på 

                    hemsidan för perioden 2016-01-26 – 2016-02-22. 

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 §§16052 – 16054 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna delgivningsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut…  

 

Beslutar styrelsen att 

 

 Lägga delgivningsärendena till handlingarna.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kustmiljogruppens-Nyhetsbrev-utgava-1-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Kustmiljogruppens-Nyhetsbrev-utgava-1-20161.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Delprojekt-01-Badudden.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Delprojekt-Badudden-Karrabo-kustvardsforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2016-fr-o-m-2016-01-01/
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§ 16052 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-01-26 – 2016-02-22. 

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/ 

 

2016-02-02 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollet från styrelsens 
sammanträde den 25 januari 2016 till styrelsens samtliga ledamöter, såväl 
ordinarie som ersättare samt till Kustmiljögruppens revisorer. 

2016-02-15 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) KALLELSE jämte presidiets förslag 
till dagordning (PDF) till styrelsens samtliga ledamöter, såväl de 
ordinarie såväl som ersättarna. 
 
 
2016-02-20 
Sekreteraren anmäler via mail (PDF) sitt deltagande i Kustmiljögruppens 
styrelsesammanträde måndagen den 22 februari 2016.  
 
2016-02-17 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) kompletterande handlingar inför 
styrelsens sammanträde den 22 februari 2016 jämte följande bilagor… 
# Presidiets förslag till Årsredovisning för verksamhetsåret 2015. (PDF) 
# Resultat- och balansräkning med noter. (PDF) 
# Exempel på checklista inför event. (PDF) 
# Exempel på lottlista, senast använd våren 2014. (PDF) 
 
 
2016-02-22 
Inkommer svarsmail (PDF) från Robert Briland, ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Deltagande i Kustmiljögruppens 
styrelsemöte 2016-02-22”. 
 

§ 16053 Nästa styrelsemöte 

 

                 Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 21 mars 2016 med början 18.00 hos 

                     Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke, Söderåkra. 

 

 

 

 

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-2016-01-25.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kallelse-till-styrelsemote-2016-02-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kallelse-till-styrelsemte-utan-arendeberedning-2016-02-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kallelse-till-styrelsemte-utan-arendeberedning-2016-02-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kage-deltar-pa-KMG-sammantrade-2016-02-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Handlingar-till-styrelsens-sammantrade-2016-02-22.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Arsredovisning-2015-utgava-21.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kopia-av-Bokf-Âring2015-med-noter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Checklista.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Lotteri-sommaren-2014-Lottlista-nr-13.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Deltagande-i-KMGs-styrelsemote-2016-02-22.pdf
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§ 16054 Mötets avslutande 

Ordföranden tackar Robert Briland för en god och synnerligen välsmakande 

gastronomisk måltid, varefter ordföranden avslutar dagens överläggning med att 

tacka tjänstgörande ersättaren Magnus Rosenborg och övriga ledamöter för visat 

intresse, engagemang och kloka inlägg som berikat styrelsemötet.  

 

 

 

 

Bergkvara den 22 februari 2016 

 

Vid pennan dag som ovan   Justeras 

 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

Sekreterare                                               Pia Prestel 

                                                                   T.f. Ordförande 


