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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 

 

 

 

§ 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 

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. 

 


