
 

 
 

 

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

 

Tid:  Måndagen den 30 maj 2016, klockan 18.00. 

Plats:  Hos Lena Peribert i dennas bostad i Fastlycke/Söderåkra. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

                                  Lena Peribert, kassör 

                                           Magnus Rosenborg, ledamot 

                           Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

  Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare 

  Anmält förhinder att delta 

                                           Robert Briland via mail 2016-05-27 

                        

           

 

§ 16095 Utvärdering av 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 resp.  

2016-02-22, § 16033 resp. 2016-04-25, § 16059. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

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

2016-05-03 

Inkommer vidarebefordrat svarsmail från Christer Harrysson, Bergkvara 

Båtklubb med rubriken ”Kustmiljögruppens årsmöte den 28 maj 2016”. 

 

2016-05-05 

Sekretariatet expedierar KALLELSE/INBJUDAN (PDF) till 

Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte jämte fyra 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Kustmiljogruppens-arsmote-den-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/KALLELSE-inbjudan-till-Kustmiljogruppens-Vartraff-2016-med-efterfoljande-arsmote.pdf


bifogade filer… 

 

# Inbjudan. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

# Fullmakt. (PDF) 

# Dagordning till årsmötet. (PDF) 

 

2016-05-06 

Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Alexandersson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte”. 

  

2016-05-07 

Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam, Kustmiljögruppens f.d. 

ordförande med rubriken ”Inbjudan till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med 

efterföljande årsmöte”. 

2016-05-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Magnus Rosenborg, ledamot av 

Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”KALLELSE/Inbjudan till 

Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte”. 

2016-05-09 

Inkommer svarsmail (PDF) från Göran Wahlström, Djursviks 

Samhällsförening med rubriken ”Anmälan till Vårträff 2016”. 

2016-05-10 

Inkommer svarsmail (PDF) från Jan och Solbrith Hellman, revisorer för 

Kustmiljögruppen med rubriken ”Anmälan till Vårträff 2016”. 

2016-05-22 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps 

Miljöförening med rubriken ”Anmälan till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 

med efterföljande årsmöte”. 

2016-05-23 

Inkommer mail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps Miljöförening 

med rubriken ”Anmälan om deltagande på Vårträffen 2016-05-28”. 

2016-05-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) bekräftelse på anmälan om 

deltagande i Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016” lördagen den 28 maj 2016 

jämte en bifogad fil… 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

2016-05-23 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) blänkare/påminnelse till de 

personer som inte hörsammat Kustmiljögruppens inbjudan till ”Vårträff 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Utgava-2-Detaljerat-program-med-halltider-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/FULLMAKT-2016-05-28-Arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Dagordning-utan-arendeberedning.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vartraff-2016-med-efterfoljande-arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Inbjudan-till-Kustmiljogruppens-Vartraff-2016-med-efterfoljande-arsmote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Ej-deltagande-pa-Vartraffen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Anmalan-till-Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Sv-Vartraff-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/FW-Anmalan-till-KMGs-Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Anmalan-Vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Bekraftelse-pa-deltagande-i-KMGs-Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utgava-2-Detaljerat-program-med-halltider-28-maj-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-saknar-Din-anmalan-till-KMGs-Vartraff-2016.pdf


2016” lördagen den 28 maj 2016 jämte två bifogade filer… 

# Inbjudan. (PDF) 

# Detaljerat program med hålltider. (PDF) 

2016-05-24 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Vårträffen”. 

2016-05-24 

Inkommer personligt svarsmail från Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra 

Ragnabo med rubriken ”Vi saknar Din anmälan om deltagande på 

Kustmiljögruppens ”Vårträff 2016”. 

2016-05-25 

Sekretariatet översänder via mail (PDF) information till massmedia, om att 

Kustmiljögruppen genomför sin årliga ”Vårträff med efterföljande årsmöte” 

lördagen den 28 maj 2016 i samverkan med Vattenrådet. 

2016-05-25 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Birgitta Hedvall, Gunnarstorps 

Miljöförening och Rune Alexandersson, Kärrabo Kustvårdsförening med 

rubriken ”Presidiets förslag att jämte ordföranden justera årsmötets 

protokoll”. 

2016-05-25 

Inkommer svarsmail (PDF) från Birgitta Hedvall, Gunnarstorps Miljöförening 

med rubriken ”Justerare”. 

 

2016-05-26 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening och Jaen Nilsson, Miljöföreningens Södra Ragnabo med 

rubriken ”Bekräftelse på deltagande i Kustmiljögruppens Vårträff 2016”. 

2016-05-26 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Alexandersson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”Justera protokollet”. 

2016-05-26 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till personer som anmält sitt deltagande 

till Kustmiljögruppens Vårträff 2016 med efterföljande årsmöte med rubriken 

”Handlingar till Vårträffen”. 

2016-05-26 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida 

Stugägareförening, som meddelar om uteblivit deltagande på Vårträffen 

2016 med efterföljande årsmöte. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Inbjudan.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utgava-2-Detaljerat-program-med-halltider-28-maj-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vartraff-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Massmediakontakter-till-vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Presidiets-forslag-att-jamte-ordforanden-justera.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Justerare.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Bekraftelse-pa-deltagande-i-KMGs-Vartraff-2016-utskick-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Justera-protokollet.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Utskick-av-handlingar-till-Vartraffen-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Avanmalt-deltagande-till-Vartraffen.pdf


2016-05-27 

Inkommer mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen av 

personlig natur med rubriken ”Anmälningar”. 

 

Ledamöterna redogör för sina tankar och reflektioner, som redovisas nedan och 

sammanfattas av sekreteraren i följande punkter. 

- Det är med en viss förvåning som det kan konsteras att sekretariatet måste 

lägga ned så pass mycken tid i form av påminnelser och åter påminnelser för 

att kontaktpersonerna skall hörsamma styrelsens inbjudan till en utav de 

återkommande sammankomsterna som regleras i föreningens stadgar § 

03.06. Ord som respekt, förståelse för varandras uppgifter omnämndes. 

- Den lilla skara som ändock kom till Vårträffen 2016 utgjorde en representa- 

tion av sex medlemsföreningar av femton, vilket motsvarar 40 % deltagande. 

- Tanken med de årligt återkommande vår- och höstträffarna är att hålla 

medlemsföreningarna uppdaterade om vad som pågår lokalt och regionalt 

inom vattenvårdarbete samt att kontaktpersonerna skall få möjlighet att 

utbyta tankar och idéer med varandra. 

- Truxor föraren saknades vid Vårträffen, vilket skapade en obalans i 

diskussionen, då både företrädare för Kustmiljögruppen och Torsås kommun 

i förhand hade satt det tecknade samrådet mellan Torsås kommun och 

Kustmiljögruppen delvis ur spel, vad avser tredje och fjärde styckena i 

samrådet. 

- Det vore angeläget att i förväg få en viss fingervisning om vad kommunens 

tjänsteman/-män har för avsikt att delge deltagarna före sammankomsten, så 

att Kustmiljögruppens presidium/styrelse inte behöver bli gisslantagna under 

överläggningen, som skedde i år. Se för övrigt § 16096 i detta protokoll. 

- Intressanta presentationer av både Susanna Minnhagen, Kalmar kommun 

och Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, som ledde fram till diskussion 

med en del eftertänksamma kommentarer från audiotoriet. 

- Checklistan vägleder vad som skall göras och av vem, vilket driver 

Vårträffen framåt. 

- Kontroll av portkod måste ske någon dag innan, så att vi verkligen vet att det 

är rätt kod och att den fungerar i praktiken. 

- PPP fungerade väl med stickor från föreläsarna. 

- Väl avvägd god förtäring till deltagarna. 

- Positivt med samverkan mellan Vattenrådet och Kustmiljögruppen. 



- Mycket positivt att Vattenrådets ordförande med flera från Vattenrådet 

stannade kvar under Kustmiljögruppens Vårträff. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att redovisade tankar, reflektioner och erfarenheter skall ligga till grund för 

kommande års ”Vårträffar”. 

 Att ärendet läggs till handlingarna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 


