
 

 
 

Kallelse till styrelsemöte 

 

 

 

Tid: Måndagen den 28 november 2016, klockan 18.00. 

Plats: Hos Ove Lindh i dennes bostad, Båtsmansgatan 6 i Bergkvara. 

 

 

§ 16191 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde - Styrelsemöte den 10 oktober 2016,  

§§ 16060 – 16185. (PDF) godkänns/justeras. 

 

 

§ 16192 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 16193 – 16212 

 

§ 16193 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 16194 Kustmiljögruppens ”Höstlotteri 2016”. 

§ 16195 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    28 november 2016. 

§ 16196 Vassklippning 2017 – beroende av beslutsför styrelse i Kustmiljögruppen. 

§ 16197 Utvärdering av vattenkonferensen ”Skogens vatten” den 16 september 2016. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-10-10.pdf


§ 16198 Utvärdering av Kustmiljögruppens ”Höstträff 2016” – Vad tog vi med oss? 

              Tankar och reflektioner! 

§ 16199 Effekterna av avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

kommunstyrelsen i Torsås kommun. 

§ 16200 Nytt avtal mellan Kustmiljögruppen och WebbochForm.se för verksamhetsåret 

2017.  

§ 16201 Förändringar av hemsidans innehåll fram till Vårträffen 2017. 

- Slopandet av inläggning av tidningsartiklar i dokumentarkivet. 

- Fotografering av föreningsstämman valda nya ledamöter och ersättare i Kust- 

  miljögruppens styrelse för verksamhetsåret 2017. 

§ 16202 Informationsbroschyr utgåva 6 – Vintern 2016. 

§ 16203 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2016”.  

§ 16204 Kustmiljögruppens representation i Kalmarsundskommissionens 

samverkansgrupp fram till Vårträffen 2017.  

§ 16205  Kustmiljögruppens representation i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäckens 

och Brömsebäckens avrinningsområden fram till Vårträffen 2017. 

§ 16206  Kustmiljögruppens representation i Vision Bergkvara fram till Vårträffen 2017. 

§ 16207 Sammanställning av projektet ”Magasinering och fördröjning – ett helhetsgrepp 

genom Torsås samhälle”. 

§ 16208 Grisbäcken steg 2 – lägesrapport. 

§ 16209 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport. 

§ 16210 Badudden – delprojekt 01 i förstudien om vattenförbättrande åtgärder inom 

Kärrabo Kustvårdsförening – lägesrapport. 

§ 16211 Sammanträdesplanering fram till Vårträffen 2017.  

§ 16212 ”Vårträff 2017” lördagen den 29 april 2017. 

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 16213 – 16223 

§ 16213 Vattenrådet. 

§ 16214 Ölands Vattenråd 2016. 

§ 16215 Ostkustens vattensamling. 

§ 16216 Kalmarsundskommissionen. 

§ 16217 Torsås kommun. 

§ 16218 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 16219 HaV – Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 16220 WebbochForm.se. 

§ 16221 Greppa Näringen. 

§ 16222 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt. 

§ 16223 Nyhetsbrev nr 4 – Vintern 2016. 

 

 

Klicka på den blå länken på nästa sida för att ta del av inkomna handlingar. 

 



http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 16224-16226  

§ 16224 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-08-29 – 2016-10-10 . 

 

Klicka på de blå länkarna nedan för att ta del av inkomna handlingar. 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

 

§ 16225 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 16226 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 16 november 2016 

 

 

Pia Prestel                                                                       

T.f. ordförande                                         Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

                                                                                    Sekreterare  
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