
 

 
 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 25 april 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lind, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-04-20 

                       Lena Peribert via mail 2016-04-25 

  Övrigt deltagande 

  Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet vid §§ 16057 - 16065                      

 

 

§ 16061 Järnsida Stugägareförening 

  

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-02-22, § 16039. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 22 februari 2016, § 16034 framkom följande. 

 

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 ur beredningstexten i detta beslutsärende, då det är att betrakta som 

arbetsmaterial. 

 Ärendet skall finnas med på dagordningen till styrelsens sammanträde 

måndagen den 25 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. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-03-24 
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 
utan egen rubrik, men som avser uppföljning av arbetsmöte hos 
sekreteraren den 5 mars 2016. 
 
2016-04-07 
Sekretariatet översänder via mail (PDF) på uppdrag av Kustmiljögruppens 
t.f. ordförande Pia Prestel till styrelsens samtliga ledamöter såväl ordinarie 
såväl som ersättare samt Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
remissbehandlingsärende med rubriken ”Brev till Järnsida 
Stugägareförening” enligt beslut i styrelsen 2016-02-22, § 16039 jämte en 
bifogad fil… 
# Brev till Järnsida Stugägareförening enligt beslut i styrelsen 2016-02-22, § 
16039. 
 

 Sekreteraren redogör för hur presidiet noga tänkt igenom upprättat förslag till 

                brevsvar i Kustmiljögruppens namn i aktuellt och rubricerat ärende till Järnsida 

               Stugägareförening, inte minst mot bakgrund av resultatet av det arbets- och 

                      informationsmöte som representanterna Eibert Johansson, ordförande och Egon 

                  Bergman bevistade hemma hos Kåge Eklund i dennes bostad i Södra Kärr, där 

                även Pia Prestel Kustmiljögruppens t.f. ordförande var närvarande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vass-slatter-2015-Martin-Storm.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-till-Jarnsida-Stugagareforening-enligt-beslut-i-styrelsen-2016-02-22-§-16039.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-ang-erfarenheter-av-vassklippning-2015.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Brev-ang-erfarenheter-av-vassklippning-2015.pdf


 Vid remisstidens utgång 2016-04-18 har inte något yttrande inkommit från 

                   någon av destinatärerna, varför presidiet uppfattar innehållet i skrivelsen/brevet 

              till Järnsida Stugägareförening sakligt, vederhäftigt och korrekt. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till skrivelse/brev som 

behandlar ”erfarenheter av vasklippning 2015 inom det geografiska område 

som Järnsida Stugägareförening har rådighet över, daterat den 6 april 2016. 

 

  Att ta presidiets förslag till skrivelse/brev som sitt eget. 

 

 Att justera denna paragraf omgående, så att sekreteraren kan expediera denna 

beslutsparagraf utan tidsutdräkt. 

 

Styrelsen beslutar 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 


