
 
 

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 

 

 

§ 15243 Revidering av verksamhetsbudget för 2016 med plan 2017-2018 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 oktober 2015, § 15210 framkom följande. 

Sekreteraren redogör för att det enligt den organisationsmodell, daterad 

2015-03-26, som styrelsen har arbetat efter under verksamhetsåret 2015 så 

åligger denna arbetsuppgift kassören. Klicka på de blå länkarna nedan 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf  

http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-

2015/ 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/08/Organisationsplan-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/om/verksamhetsbudgetar/verksamhetsbudget-2015/


 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att uppdra till kassören att revidera och utarbeta förslag till ny 

verksamhetsplan för verksamhetsåret 2016 med flerårsplan 2017-2018. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 Med tillägg för att sekreteraren skall översända verksamhetsbudget 2015 

med flerårsplan 2016-2017 som Word-fil till kassören Lena Peribert 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren har expedierat styrelsens beslut per den 31 oktober 2015, som finns 

i diariet med samma datum enligt nedan. 

 

2015-10-31 

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

Kustmiljögruppens styrelse tre Wordfiler enligt beslut vid styrelsens 

sammanträde 2015-10-29, § 15209 resp. § 15210 resp. § 15211. 

Lena Peribert meddelar styrelsen, att arbetet med att revidera 

verksamhetsbudgeten för 2016 med plan 2017-2018 har påbörjats. 

 

 

Styrelsen beslutar att 

 När förslag föreligger till reviderad verksamhetsbudget för 2016 med plan 

2017-2018, så skall detta förslag föreläggas styrelsen för beslut, varefter 

sekreteraren lägger in verksamhetsplanen på hemsidan. 

 Tacka kassören för redovisningen. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2015/06/Wordfiler-till-Lena-P.pdf

