
 
 

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 

 

§ 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. 

 

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. 

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


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. 

 

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”. 

 

 

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


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/Sv-Lokal-bokad-till-Vartraffen-2016.pdf

