
 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Torsdagen den 10 december 2015, efter konstituerande 

   styrelsesammanträde. 

Plats:  Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo.  

Närvarande: John Bräutigam, ordförande – Deltar inte i beslut i § 15245 

Lena Peribert, kassör 

Kennert Täck, ledamot – Deltar inte i beslut i § 15245  

Pia Prestel, ledamot 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

 Övriga deltagare 

Robert Briland, ej tjänstgörande ersättare 

Magnus Rosenborg, nyvald ersättare fr.o.m. 2016-01-01 

Ove Lindh, nyvald ersättare fr.o.m. 2016-01-01 

 Anmält förhinder att delta 

Markus Törnberg, nyvald ledamot fr.o.m. 2016-01-01 

 

 

 

§ 15241 Informationsbroschyr 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. 

 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15208 framkom följande. 

 

Arbetet med att revidera Kustmiljögruppens informationsbroschyr har pågått  

sedan vintern 2014/2015 och har tyvärr ännu inte nått fram till någon slutlig 

lösning till följd av saker, händelser och omständigheter som ordföranden och 

styrelsen inte har haft någon rådighet över. 



I protokollet från den 21 januari 2015, § 15009 kan det bland annat läsas… 

 

- Ordföranden håller som bäst på med att revidera vår nu gällande info-

broschyr, utgåva 3, våren 2014 med anledning av att styrelsen fått nya 

ansikten samt att antalet medlemsföreningar har minskat från 17 till 16 

stycken, då Djursviks hamnförening efter utredning inte längre har några 

medlemmar och därför inte längre bedriver någon verksamhet. 

- Det råder stor osäkerhet om, hur det egentligen ser ut och ligger till med 

medlemsföreningarna i den norra delen av kustremsan i Torsås kommun.  

Existerar verkligen Djursviks Stugförening, som nu är upptagen som 

medlemsförening i Kustmiljögruppen eller är det andra föreningar såsom 

Kroka Stugförening och/eller Påbonäs Stugförening, som skall vara 

medlemmar?  

- Av nedan inkommen och redovisad mailkorrespondens 2015-01-21, som 

finns i diariet med samma datum, framkommer dels hur komplext detta 

ärende är, dels vilket omfattande arbete som ordföranden redan lagt ner för 

att få ordning på medlemsmatrikeln. 

- 2015-01-21 

Inkommer kopia av mailkorrespondens (PDF) från John Bräutigam, 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Stugförening”. 

- Mot bakgrund av vad som ovan redovisas berättar ordföranden, att arbetet 

för närvarande har stannat av, för att vid lämpligt tillfälle börja på nytt, när 

relevanta uppslagstrådar kan skönjas i tunneln. 

  

Den senaste info-broschyren – utgåva nr 3 – Våren 2014 - finns på 

Kustmiljögruppens hemsida under linjalrubriken dokumentarkiv/PR på 

länken http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/   

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 En ny info-broschyr tas fram, utgåva 4 – Våren 2016 där Djursviks 

Stugförening utgår, varför antalet medlemsföreningar i Kustmiljögruppen 

efter denna justering uppgår till 15. 

 

 

  Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2014/12/Stugforening.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/pr-material/


 Med tillägg för att sekreteraren i samverkan med Johan Blomqvist, 

WebbochForm.se får i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till info-broschyr, 

att presenteras för styrelsen under senvintern/våren 2016. 

 Med tillägg för att kassören i sitt revideringsarbete med föreningens 

verksamhetsbudget för 2016 beaktar kostnaderna för externt köpta tjänster. 

 

  

  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. 

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. 

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

