
 

1 

 

1 

 
 

 

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 
 

 

 
Tid:  Lördagen den 29 oktober 2016 

 

Plats:  Nya kommunhuset, Kalmarvägen 4, Torsås (foajén) 

 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande Kustmiljögruppen 

Lena Peribert, Kustmiljögruppen 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare Kustmiljögruppen 

 

Röstberättigade deltagare från medlemsföreningarna  

Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening 

Leif Lindberg, Bergkvara hembygdsgille 

                 Jaen Nilsson, Miljöföreningen Södra Ragnabo 

 

Kandidater till styrelsen inför verksamhetsåret 2017 

Gunilla, Berglund Hagström, ersättare 

Jarl Sturesson, ledamot 

Kifle Yessab, ersättare 

 

Övriga deltagare 

Assar Johansson 

Bo Johnér 

Pernilla Landin, Vattenrådet 

 

 

 

Underlag för behandling av ärenden återfinns på Kustmiljögruppens hemsida. Klicka 

på den blå länken http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2016/  för att ta del av dessa 

handlingar. 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/hosttraffen-2016/
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§ F1601.   Föreningsstämman öppnas av Kustmiljögruppens t.f. ordförande 

 

 Pia Prestel öppnar föreningsstämman för verksamhetsåret 2016 genom att hälsa 

de närvarande kontaktpersonerna från Kustmiljögruppens medlemsföreningar 

välkomna samt inbjudna gäster, de personer som kandiderar till styrelsen inför 

verksamhetsåret 2017och styrelsens nuvarande ledamöter till dagens 

överläggning. 

 

 Pia P berättar vidare, att fr.o.m. den 1 juli 2016 har det tillkommit fyra nya 

medlemsföreningar, vilket innebär att Kustmiljögruppen som paraply- 

organisation nu totalt omfattar 19 stycken föreningar från norr till söder utmed 

kuststräckan i Torsås kommun.  

 

 Ordföranden konstaterar att det är en liten numerär av föreningens 

                medlemsföreningar, tre av nitton, som denna fina höstlördag hörsammat 

                     styrelsens inbjudan. Trots detta är det ändock en värdefull skara vatten-  

          intresserade personer som är beredda, att ta sitt ansvar och aktivt verka för 

               arbetet med att förverkliga EU:s vattendirektiv utifrån perspektivet 

              ”medborgardriven vattenförvaltning” och inte minst viktigt för Kustmiljö- 

             gruppens fort- och överlevnad. 

 

 

 

 

§ F1602.   Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning 

 

I stadgarna framgår av paragraf 12, att kallelse skall utgå 14 dagar före tidpunkt 

  för ordinarie föreningsstämma, vilket innebär i klartext fredagen den 14 oktober 

                2016. 

 

Sekretariatet har vidtagit följande åtgärder för att uppfylla vad som framgår av  

§ 12, då det gäller godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga 

utlysande… 

 

# Publicering på hemsidan under ”senaste nytt”, vilket skett 2016-10-08. 

# Skriftlig kallelse till medlemsföreningarnas kontaktpersoner via mail  

2016-10-12, som var anslutna till Kustmiljögruppen vid detta datum. 

 

Vidtagna åtgärder av sekretariatet ligger tidigare än bäst före datum 2016-10-14. 

 

Härutöver så har sekretariatet översänt en påminnelse 2016-10-26 till medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner, där svar om deltagande saknades 2016-10-24. 

 

Erforderliga handlingar, som sekretariatet haft rådighet över har funnits 

tillgängliga på Kustmiljögruppens hemsida under senaste nytt och linjalrubriken 

Dokumentarkiv/Diarium samt Nyheter, vilka är klickbara på länken som finns 
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angiven längs ner på första sidan i detta protokoll. 

 

  

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till kallelse och 

föreningsstämmans behöriga utlysande avseende verksamhetsåret 2016. 

 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

 

§ F1603.   Godkännande av dagordning - Anmälan om ärende under övriga frågor 

 

Vid ordinarie föreningsstämma ska nedan följande uppräknade ärenden 

behandlas enligt föreningens stadgar § 12. Dagordningen och samtliga de 

ärenden som skall behandlas på föreningsstämman har återfunnits på 

Kustmiljögruppens hemsida, enligt vad som framgår av § F1602 samt denna 

paragraf. 

  

 § F1602.  Godkännande av kallelse och föreningsstämmans behöriga utlysning. 

 § F1603.  Godkännande av dagordning. Anmälan om ärende under övriga 

                                      frågor. 

§ F1604.  Fastställande av röstlängd. 

§ F1605.  Fullmakter. Fullmakt bifogas kallelsen. 

 § F1606.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 § F1607.  Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans 

                   protokoll, tillika rösträknare. 

 § F1608.  Styrelens förslag till föreningsstämman om ändring av § 08 – styrelsen 

                                      och § 12 – föreningsstämma. 

 § F1609.  Valberedningens redovisning av sitt arbete med att rekrytera nya 

                                      ledamöter till styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättare samt 

                                      resultatet och konsekvenserna av detta arbete med förslag till beslut. 

                    § F1610.  Kallelse till extra årsmöte i föreningen enligt § 15 i stadgarna. 

 

 § F1611.  Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år.  

 § F1612.  Val av övriga minst två (2) styrelseledamöter. 

  § F1613.  Val av minst två (2) ersättare) i styrelsen för en tid av ett (1) år. 

 § F1614.  Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare. 

 § F1615.  Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarie ledamöter jämte 

                                      en (1)ersättare för en tid av ett (1) år. 
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 § F1616.  Fastställande av verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019 –  

                                      biläggs dagordningen. 

 § F1617.  Fastställande av verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019 –  

                                      biläggs dagordningen. 

§ F1618.  Övriga frågor – informationsärenden 

                 - (a) Effekterna av avslag på Kustmiljögruppens ansökan om 

                        ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen i Torsås kommun. 

                 - (b) Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust”. 

                 - (c) Nya medlemsföreningar i kustfamiljen. 

                 - (d) Leif Lindberg ger sina tankar om Kustmiljögruppens riktning 

                         inför framtiden.      

 § F1619.  Mötets avslutande. 

 

 

Styrelsen har i samband med kallelse jämte dagordning till medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner redan aviserat under övriga frågor § F1618  

informationsärendena (a) – (c). 

 

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta  

 

 Att godkänna av sekretariatet upprättat förslag till dagordning för 

föreningsstämman. 

 

Styrelsen föreslår vidare föreningsstämman att besluta 

 

 Att bifalla styrelsens förslag under övriga frågor § F1618 (a) – (c) – 

informationsärenden med tillägg för § F1618 (d) ”Leif Lindberg ger sina 

tankar om Kustmiljögruppens riktning inför framtiden”.   

 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med styrelsens förslag   

  

 

 

  

§ F1604.   Fastställande av röstlängd 

 

 Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att om behov föreligger så skall röstlängd upprättas. 
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Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med styrelsens förslag 

 

 

 

 

§ F1605.   Fullmakter.  

 

Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan 

medlemsförening. Fullmakt har bifogats kallelsen. 

 

 Ordföranden frågar om de närvarande röstberättigade medlemsföreningarnas 

kontaktpersoner genom fullmakt företräder annan förening.  

 

 Ordföranden konstaterar, att så inte är fallet, varför… 

 

 

 Föreningsstämman beslutar att 

 

 Lägga detta ärende till handlingarna. 

 

 

 

 

§ F1606.   Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 

 Föreningsstämman beslutar att till 

 

 Ordförande välja Pia Prestel samt att till 

 

 Sekreterare välja Karl-Gustaf (Kåge) Eklund. 

 

 

 

 

§ F1607.   Val av två personer att jämte ordföranden justera föreningsstämmans protokoll,  

                  tillika rösträknare 

 

 Styrelsen förslår föreningsstämman att besluta att till protokollsjusterare välja... 

 

 Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening. 

 

 Leif Lindberg, Bergkvara hembygdsgille. 

 

  

Styrelsen föreslår vidare föreningsstämman att besluta att protokollsjustering 

skall ske…  
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 Onsdagen den 2 november 2016, klockan 10.00 hos ordföranden Pia Prestel 

i dennas sommarbostad Gåsstigen 10 i Ragnabo. 

 

 

 Föreningsstämman beslutar  

 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

 

§ F1608.   Styrelens förslag till föreningsstämman om ändring av § 08 – styrelsen 

                      och § 12 – föreningsstämma 

 

 I detta ärende hänvisas till styrelsens sammanträde 2016-10-10, § 16166 med 

                   förslag till beslut till föreningsstämman. 

 

Det åligger styrelsen enligt § 09 i föreningens stadgar att i alla avseenden be- 

vaka och handha Kustmiljögruppens intressen och angelägenheter.  

 

För att förverkliga och kunna genomföra denna uppgift måste styrelsens 

sammansättning vad avser numerär, profilbild och kompetens vara väl avvägd 

svarande mot det relativt svaga intresse och engagemang som finns för den 

ideellt medborgardrivna vattenförvaltningen inom Torsås kommun i allmänhet 

och kutssträckan i synnerhet. 

 

 Av beredningstexterna i angivna protokoll från styrelsens sammanträden… 

 

 2016-01-25, § 16004 resp. 2016-02-22, § 16035 resp. 2016-04-25, § 16068 resp. 

                     2010-05-30, § 16094 resp. 2016-08-29, § 16131 och 2016-10-10, § 16165 

                   

… framgår att av de samtal som förts inom valberedningen och styrelsen har 

även diskussioner förts, reflektioner gjorts och slutsatser dragits om… 

  

… att bereda ev. ny ordförande och den nya styrelsen möjligheten att rekrytera 

ny extern sekreterare/Webbredaktör efter föreningsstämman den 29 oktober 

2016 i den mån detta inte kan ske inom ramen för styrelsens konstituering. Detta 

förfarande har redan praktiserats vid årsmötet med medlemsföreningarna i maj 

2011. 

… att öka numerären av ersättare från minst två i styrelsen till flera som 

kan växa in i styrelsearbetet kopplat till bestämda arbetsuppgifter. Därmed torde 

det förhoppningsvis finnas en bättre grund och bas av vattenintresserade 
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personer som kan rekryteras till uppgiften som ordinarie ledamöter. Detta kräver 

emellertid ändring av nuvarande stadgar. 

… att minska numerären av ordinarie ledamöter i styrelsen till minst tre, 

för att göra styrelsen beslutsför i svåra lägen där kandidater saknas helt eller 

delvis vid föreningsstämman. Detta kräver emellertid ändring av nuvarande 

stadgar. När det krävs röstning inom styrelsen vid jämt antal avlagda röster så 

blir det ordförandens röst som avgör beslutet. 

… att om det mot förmodan saknas vald ordförande av föreningsstämman, så 

äger styrelsen rätt till att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda ordinarie 

ledamöterna för tid som styrelsen beslutar, ett arbetssätt som för övrigt redan 

prövats under verksamhetsåret 2016 på ett framgångsrikt sätt. 

 

Valberedningens fyra att-postulat ovan leder fram till att § 08 och § 12 måste 

justeras med hänsyn tagen till vad som sagts ovan. 

 

Presidiets/valberedningens förslag till ny textlydelse av paragraf 08 – styrelsen 

återfinns nedan med röd textmarkering. 

 

 

 § 08 Styrelsen 

 
 Kustmiljögruppens styrelse skall bestå utav minst tre (3) ordinarie ledamöter 

jämte minst två (2) ersättare. 

 Kustmiljögruppens ordinarie ledamöter jämte ersättare väljs för tiden mellan 

två årsmöten på föreningsstämman (1-se fotnot nedan), som hålls senast i 

november månad. 

 Ordföranden väljs på föreningsstämman för en period av två (2) år.   

I händelse av att valberedningen inte kan presentera en ordförande för 

föreningsstämman, vilket i sin tur medför, att det saknas en vald ordförande, 

så äger styrelsen rätt till, att ordförandeskapet kan rotera mellan de valda 

ordinarie ledamöterna för tid som styrelsen beslutar. 

 Övriga ordinarie ledamöter väljs på föreningsstämman för en period av två 

(2) år. Minst två (2) ersättare väljs för en period av ett (1) år. 

 Styrelsen fördelar arbetsuppgifterna inom sig på övriga minst två (2) 

ordinarie ledamöter. 

 Vid förfall inträder ersättare. 

 

                                                           
1 Det bör uppmärksammas att vid val av ledamöter första gången bör särskilt uppmärksammas att halva 

styrelsens ledamöter ställer sina platser till förfogande för kortare period än två år. Detta medför att halva 

styrelsen årligen väljs för en ny mandatperiod av två år. 
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 Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare i dennes ställe för  

tiden fram t o m nästa föreningsstämma. 

 Styrelsen äger rätt att inom sig utse ett presidium bestående av två (2) 

ledamöter. 

 Styrelsen äger rätt att utse och till sig knyta en eller flera adjungerade leda- 

möter under pågående verksamhetsår, utan föreningsstämmans-/årsmötets 

godkännande 

 

 

Presidiets/valberedningens förslag till ny kompletterande textlydelse av paragraf 

12 – Föreningsstämma återfinns nedan med röd textmarkering. 

 

 

 § 12 Föreningsstämma  

 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas: 

 
 01.  Godkännande av kallelse till föreningsstämma och dess behöriga utlysning. 

 02.  Godkännande av dagordning och anmälan om ärende under övriga frågor. 

03.  Fastställande av röstlängd. 

04.  Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan 

       medlemsförening. 

05.  Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

06.  Val av två (2) personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, som 

       även är rösträknare. 

07.  Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år för det kommande 

       verksamhetsåret. Se även vad som stadgas under § 08 – Styrelsen moment 

       3. 

08.  Val av övriga minst två (2) styrelseledamöter (2-se fotnot nedan) för en tid 

       av två (2) år för det kommande verksamhetsåret. 

09.  Val av minst två (2) ersättare i styrelsen för en tid av 1 (ett) år för det 

       kommande verksamhetsåret. 

10.  Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare för denna för det 

       kommande verksamhetsåret. 

11.  Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarier ledamöter jämte en (1) 

       ersättare för en tid av ett (1) år. 

12.  Fastställande av verksamhetsbudget för det kommande verksamhetsåret. 

13.  Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.   

14.  Övriga frågor. 

 

 

 

 

                                                           
2 Det bör uppmärksammas att vid val av ledamöter första gången bör särskilt uppmärksammas att halva 

styrelsens ledamöter ställer sina platser till förfogande för kortare period än två år. Detta medför att halva 

styrelsen årligen väljs för en ny mandatperiod av två år. 
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Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att godkänna av presidiet utarbetat förslag till ändringar (röd markering) 

av § 08 och § 12 i stadgarna, att gälla med omedelbar verkan efter det att 

föreningsstämman tagit beslut om detta lördagen den 29 oktober 2016. 

 

 Föreslagna förändringar av stadgarna måste föreningsstämman ta 

ställning till innan val av såväl ordinarie såväl som ersättare sker. 

 

 

 Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 Att föreslå föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av styrelsen utarbetat förslag till ändringar (röd markering) 

av § 08 och § 12 i stadgarna, att gälla med omedelbar verkan efter det att 

föreningsstämman tagit beslut om detta lördagen den 29 oktober 2016. 

 

 Föreslagna förändringar av stadgarna måste föreningsstämman ta 

ställning till innan val av såväl ordinarie såväl som ersättare sker. 

 

 

 

 Föreningsstämman beslutar att 

 

 Godkänna av styrelsen utarbetat förslag till ändringar (röd markering) av 

§ 08 och § 12 i stadgarna, att gälla med omedelbar verkan efter det att 

föreningsstämman tagit beslut om detta lördagen den 29 oktober 2016. 

 

 Föreslagna förändringar av stadgarna måste föreningsstämman ta 

ställning till innan val av såväl ordinarie såväl som ersättare sker. 

 

 

 

 

§ F1609.   Valberedningens redovisning av sitt arbete med att rekrytera nya ledamöter till 

                      styrelsen såväl ordinarie såväl som ersättare samt resultatet och konsekvenserna 

                     av detta arbete med förslag till beslut 

 

 Av föregående paragraf F1608 framgår att vid samtliga protokollförda 
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                sammanträden under verksamhetsåret 2016, så har valberedningen till styrelsen 

                     redovisat hur arbetet med att rekrytera nya medlemmar till styrelsen framskridit. 

 

 Det stod redan klart vid det första styrelsesammanträdet 2016-01-25, § 16004 på 

                 det nya verksamhetsåret, att detta skulle bli en grannlaga uppgift, då samtliga de 

                 tre exekutiva funktionerna såsom ordförande, kassör och sekreterare tillika 

                    webbredaktör lämnar Kustmiljögruppen vid årsskiftet 2016/2017. 

 

 Mot bakgrund av detta faktum tog styrelsen i samverkan med valberedningen 

                 fram en profilbild över behövda kompetensområden enligt bilaga på de nyvalda 

ledamöter som skall sitta i Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. den 1 januari 

                     2017. 

 

Av bilagan framgår… 

 

 Behovet av representation från medlemsföreningarna. 

 Fiske/sportfiske/turism/båtliv. 

 Myndighetsutövning – miljö/miljövetenskap med betoning lagd på vatten. 

 De gröna näringarna – lantbruk. 

 De gröna näringarna – skogsbruk. 

 Pedagogisk kunskap, att förmedla vattnets helt avgörande betydelse ”för ett 

gott liv i en livskraftig kommun!” 

 Administration med ADB-kompetens och ekonomi. 

 

Det är inte en slump, att styrelsen för Kustmiljögruppen helt eller delvis behöver 

styrelseledamöter med olika kompetensbilder för att kunna fungera optimalt 

både gentemot sina medlemsföreningar och i de nätverk som Kustmiljögruppen 

arbetar i och med, vilket framgår av hemsidans första sida. 

 

Exempel på vattenprojekt som ger stöd för behovet enligt ovan är… 

 

 Grisbäcken steg 2 – LOVA-projekt fram till 201803. 

 Genomförd förstudie av vattenförbättrande åtgärder inom Kärrabo 

Kustvårdsförening med förslag till åtgärdsprogram på delprojektnivå. 

 Magasinering och fördröjning av en sträcka av ca 3 km av Torsåsån i 

centrala Torsås. 

 Vik för vik – mot en friskare Östersjökust. 

 

Härutöver har Kustmiljögruppen en viktig uppgift, att i reell handling ideellt och 

kompetensmässigt stödja samt uppmuntra den befattningshavare på 

miljökontoret i Torsås kommun som handlägger vattenprojekt på 0.25% för att 

leva upp till innebörden i den medborgardrivna vattenförvaltningen. 
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Valberedningen har i samverkan med styrelsen inventerat sina nätverk både 

inom och utom Torsås kommun och tog fram redan under vårvintern 2016 

namnet på trettio (30) potentiella kandidater, som fram till dags datum  

2016-10-24 enligt bilaga har gåtts igenom namn för namn, där det nu återstår 2 

kandidater där samtal pågår och som tänker samt där det inväntas svar ifrån. 

 

Presidiet har torsdagen den 20 oktober 2016 träffat Lena Ovesson, Spring 

Systems för att effektuera styrelsens beslut och uppdrag i § 16167, 2016-10-10. 

 

Besöket resulterade i att Lena Ovesson, Spring Systems i mail 2016-10-20 till 

Näringslivsrådet, som finns i diariet med samma datum, ger sin syn på 

Kustmiljögruppens situation då det gäller ekonomi och bemanning av styrelsen. 

Lena Ovesson skriver till sina kolleger i Näringslivsrådet… 

 

Jag har idag haft möte med Torsås Kustmiljögrupp som jag anser verkar för att 

nå vår vision ”Ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

Föreningen har två stora problem, dels har de svårt att få ekonomin att gå ihop. 

De har många spännande projekt, men inga medel att genomföra dessa. 

De har även svårt att rekrytera personer till sin styrelse och arbetsgrupper för 

genomförande. Jag har inte alla pusselbitar kring deras svårigheter, men vet att 

deras mål och intentioner går väl i hand med nationella och EU-mål gällande 

vattenkvalitet. 

 

Jag tycker, att detta är en fråga för näringslivsrådet och hoppas att ni håller med. 

Min önskan är att ni alla funderar hur var och en kan ställa upp samt att vi 

behandlar frågan vid nästa möte. 

 

Återkoppling från BoM har heller inte skett på Kommunstyrelsens beslut 2016-

05-31 där det bland annat framkommer… 

 

- Att vidarebefordra skrivelsen till bygg- och miljönämnden för att vidare 

diskutera samverkansformer med Kustmiljögruppen. 

 

trots påminnelse 2016-09-09 från Kustmiljögruppens sekretariat, som finns i 

diariet med samma datum. 

 

Vid dagens överläggning med föreningsstämman framgår följande. 

 

Valberedningen har förstärkt med den resterande styrelsen under lördagen den 

22 oktober 2016 haft ett telefonmöte, där ledamöterna Pia Prestel, Lena Peribert, 
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Robert Briland och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund deltog varvid följande 

avhandlades. 

 

Styrelsen kan konstatera  

 

- Att valberedningen inte har lyckats i sin uppgift att nominera kandidater till 

ordförande-, kassörs- och sekreterarposterna till föreningsstämman  

2016-10-29 både vad avser numerär enligt stadgarna samt profil- och 

kompetensbild. 

- Att Kustmiljögruppen fortfarande inväntar svar från bygg- och 

miljönämnden enligt beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-31 för vidare 

diskussioner om samverkansformer. 

- Att Lena Ovesson, Spring Systems tillika miljöpristagare i Torsås kommun 

2013 har tillsänt Näringslivsrådet reflekterande tankar om Kustmiljögrup- 

pens två stora problem. 

 

 

Presidiet har förstärkt med kassören d.v.s. samtliga de tre exekutiva 

funktioner inom styrelsen, som valberedningen inför föreningsstämman inte 

lyckats hitta kandidater till, haft en överläggning torsdag kväll den 27 oktober 

varvid följande avhandlades och slutsatser drogs… 

 

- Det kan inte anses rimligt, att valberedningen skall kunna genomföra tillika 

slutföra sitt arbete med att rekrytera ordförande, kassör och sekreterare fram 

till ett extra årsmöte under november månad 2016. 

- Det kan inte heller anses rimligt, seriöst och särskilt ansvarsfullt att 

nuvarande tre exekutiva ledamöter i styrelsen lämnar sina poster vid 

årsskiftet 2016/2017 mot bakgrund av att fyra nya medlemsföreningar 

rekryterats under det sista halvåret. 

- Att en av de två ordinarie ledamöter som har ett år kvar (2017) på sitt 

förordnande har till följd av ändrade arbetsförhållanden lämnat Sverige samt 

den andre ordinarie ledamoten framfört önskemål om att avgå i förtid. 

- Att de projekt som nu ligger i pipeline skulle fördröjas och i värsta fall t.o.m. 

helt gå om intet, om Kustmiljögruppen under vintern och våren 2017 helt 

eller delvis saknar styrbar ledning och beslutsför styrelse. 

 

 

Med de tre strecksatserna ovan under rubriken ”styrelsen kan konstatera” samt 

de fyra strecksatserna ”presidiet förstärkt med kassören” erbjuder sig under 

rådande omständigheter…  

 

Pia Prestel, Lena Peribert och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, att sitta kvar i sina 

respektive funktioner fram till Vårträffen 2017, dock senast till 2017-04-30. 



 

13 

 

13 

Under pågående föreningsstämma ställs nu de röstberättigade ledamöterna inför 

två besluts- och handlingsalternativ… 

 

 Dels hela styrelsens förslag, att kalla till ett extra inkallat årsmöte lördagen 

den 19 november 2016, enligt vad som framgår av § 15 i stadgarna. 

 

 Dels att interimistiskt förlänga förordnandena fram till Vårträffen 2017 för… 

 

- Pia Prestel i funktionen som t.f. ordförande fram till längst 2017-04-30. 

- Lena Peribert i funktionen som kassör fram till längst 2017-04-30. 

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund som sekreterare tillika webbredaktör fram till 

  längst 2017-04-30. 

 

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen till de röstberättigade 

ledamöterna på föreningsstämman och finner att 

 

 

Föreningsstämman har beslutat 

 

 Att interimistiskt förlänga förordnandena fram till Vårträffen 2017 för… 

 

- Pia Prestel i funktionen som t.f. ordförande fram till längst 2017-05-31. 

 

- Lena Peribert i funktionen som kassör fram till längst 2017-05-31. 

 

- Karl-Gustaf (Kåge) Eklund som sekreterare tillika webbredaktör fram till 

  längst 2017-05-31. 

 

 Att styrelsen inte ska kalla till ett extra årsmöte i föreningen enligt § 15 i 

stadgarna lördagen den 19 november 2016. 

 

 Att paragraf F1610 - Kallelse till extra årsmöte i föreningen enligt § 15 i 

stadgarna – skall utgå. 

 

 Att paragraf F1611 – Val av ordförande i föreningen för en tid av två (2) år 

skall utgå. 

 

 Att paragraferna F1612 – F1615 skall genomföras i enlighet med 

dagordningen. 
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§ F1612 Val av övriga minst två (2) styrelseledamöter 

 

 Valberedningen föreslår föreningsstämman att besluta att till övriga ledamöter i 

             styrelsen välja… 

 

- Jarl Sturesson – nyval (för verksamhetsåren 2017-2018) 

 

- Hans Brohlin – nyval (för verksamhetsåren 2017) 

 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

Föreningsstämman konstaterar vidare att följande namngivna personer har ett år 

kvar på sin mandatperiod…  

 

- Magnus Rosenborg – (för verksamhetsåret 2017) 

 

- Robert Briland – (för verksamhetsåret 2017) 

 

 

 

§ F1613 Val av minst två (2) ersättare i styrelsen för en tid av ett (1) år 

 

 Valberedningen föreslår föreningsstämman att besluta att till ersättande 

             ledamöter i styrelsen för verksamhetdåret 2017 välja… 

 

- Ove Lindh, omval 

 

- Gunilla Berglund Hagström, Djursviks Samhällsförening, nyval 

 

- Christer Johansson, Södra Kärr, nyval med observatörstatus för projekt ”Vik 

för vik – mot en friskare Östersjökust” 

 

- Gunnar Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening, nyval med observatörstatus för 

projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” 

 

- Kifle Yessab, nyval med Bo Johnér som mentor 
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Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

 

 

§ F1614 Val av en (1) ordinarie revisor jämte en (1) ersättare 

 

 Valberedningen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att till ordinarie revisor för verksamhetsåret 2017 föreslå Jan Hellman, 

omval. 

 

 Att till ersättande revisor för verksamhetsåret 2017 föreslå Solbrith Hellman, 

omval. 

 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med valberedningens förslag. 

 

 

 

 

§ F1615 Val av valberedning som utgörs av två (2) ordinarie ledamöter jämte en (1) 

                ersättare för en tid av ett (1) år 

 

 Valberedningen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att nuvarande styrelseledamöter Pia Prestel och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

får fortsatt förtroende, att utgöra valberedningens ordinarie ledamöter med 

Magnus Rosenborg, som ersättare fram till Vårträffen 2017, dock senast till 

den 30 april 2017. 

 

 Att vid årsmötet senast i april månad 2017 skall en ny valberedning utses. 

 

 

 

Föreningsstämman beslutar  

 

 I enlighet med valberedningens förslag. 
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§ F1616.   Fastställande av verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019 

 

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsplan. 

 

I detta ärende hänvisas till styrelsens sammanträde 2016-10-10, § 16163 med 

förslag till beslut av föreningsstämman. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16129 beslutades följande.  

                  

 Att kassören och t.f. ordförande får i uppdrag att formulera en 

verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019. 

 Att den föreslagna verksamhetsplanen för 2017 med plan 2018-2019 skall 

presenteras för styrelsens ledamöter vid styrelsemötet i oktober. 

 Att verksamhetsplan 2017 med plan 2018-2019 skall finnas med på 

dagordningen till föreningsstämman i oktober enligt § 12 punkt13 i 

stadgarna. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen 2016-10-10, § 16163 framkommer 

                  följande. 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende. 

  

2016-06-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte två bifogade filer… 

# Förslag till verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019. (PDF) 

 

2016-09-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte två bifogade filer… 

# Verksamhetsplan för 2017 med plan 2018-2019, styrelsens slutliga förslag 

till föreningsstämman 2016-10-29. (PDF) 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att godkänna av kassören upprättat förslag till Verksamhetsplan för 2017 

med plan 2018-2019, som återfinns som inkommen handling i diariet per 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Plan-och-budget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-Verksamhetsplan-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Slutligt-forslag-till-budget-och-verksamhetsplan-for-2017-med-plan-2018-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
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den 23 september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken 

ovan, men bifogas även kallelsen till såväl styrelsens sammanträde den 10 

oktober 2016, såväl som till föreningsstämman lördagen den 29 oktober 

2016, som PDF-fil. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av styrelsen upprättat förslag till Verksamhetsplan för 2017 

med plan 2018-2019, som återfinns som inkommen handling i diariet per 

den 23 september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken 

ovan, men bifogas även kallelsen till föreningsstämman lördagen den 29 

oktober 2016, som PDF-fil och skall ses som ett styrdokument för styrelsen 

intill Vårträffen i april 2017. 

 

 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

 

§ F1617.   Fastställande av verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019 

  

Det åligger styrelsen enligt de nya stadgarna, paragraf 12, som antogs vid 

årsmötet 2013-06-12 enligt § 1311, att framlägga till föreningsstämman som 

skall hållas senast i november månad året före det aktuella verksamhetsåret en 

verksamhetsbudget. 

I detta ärende hänvisas till styrelsens sammanträde 2016-10-10, § 16164 med 

förslag till beslut av föreningsstämman. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16130 beslutades följande.  

                  

 Att kassören och t.f. ordförande får i uppdrag att formulera en 

verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Verksamhetsplan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
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 Att den föreslagna verksamhetsbudgeten för 2017 med plan 2018-2019 skall 

presenteras för styrelsens ledamöter vid styrelsemötet i oktober. 

 Att verksamhetsbudget 2017 med plan 2018-2019 skall finnas med på 

dagordningen till föreningsstämman i oktober enligt § 12 punkt12 i 

stadgarna. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen 2016-10-10, § 16164 framkommer 

                   följande. 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt ärende. 

 

2016-06-12 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte en bifogad fil… 

# Förslag till verksamhetsbudget för 2017 med plan 2018-2019. (PDF) 

 

2016-09-23 

Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen 

med rubriken ”Plan och budget” jämte en bifogad fil… 

# Budget för 2017 med plan 2018-2019, styrelsens slutliga förslag till 

föreningsstämman 2016-10-29. (PDF) 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att godkänna av kassören upprättat förslag till Budget för 2017 med plan 

2018-2019 som återfinns som inkommen handling i diariet per den 23 

september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken ovan, 

men bifogas även kallelsen till såväl styrelsens sammanträde den 10 oktober 

2016, såväl som till föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016, som 

PDF-fil. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Plan-och-budget.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kopia-av-Budget-o-Plan-2017-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Slutligt-forslag-till-budget-och-verksamhetsplan-for-2017-med-plan-2018-2019.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
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Styrelsen föreslår föreningsstämman att besluta 

 

 Att godkänna av styrelsen upprättat förslag till Budget för 2017 med plan 

2018-2019 som återfinns som inkommen handling i diariet per den 23 

september 2016. Verksamhetsplanen är klickbar på den blå länken ovan, 

men bifogas även kallelsen till föreningsstämman lördagen den 29 oktober 

2016, som PDF-fil och skall ses som ett styrdokument för styrelsen intill 

Vårträffen i maj 2017. 

 

 

 

Föreningsstämman beslutar 

 

 I enlighet med styrelsens förslag. 

 

 

 

 

F1618 Övriga frågor – informationsärenden 

 

F1618a - Effekterna av avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt 

                stöd från kommunstyrelsen i Torsås kommun 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-04-25, § 16063 resp. 2016-08-29, § 16135. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 29 augusti 2016, § 16135 framkom följande. 

 

 Styrelsen beslutade 

 

 Att när återkoppling sker från bygg- och miljönämnden, så skall detta ärende 

finnas med på det påföljande styrelsesammanträdet och föredras av Pia 

Prestel, t.f. ordförande i Kustmiljögruppen. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen 2016-10-10, § 16167 framkommer 

                   följande. 

 

Sekreteraren kan återigen konstatera, att någon återkoppling inte skett från bygg- 

och miljönämnden enligt KS beslut i maj 2016, när denna kallelse går ut och når 

ledamöterna i Kustmiljögruppens styrelse, trots att sekretariatet expedierat 

följande handlingar till Bygg- och miljönämnden per den 9 september 2016. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Budget-o-Plan-2016-2019-slutligt-forslag.pdf
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2016-09-09 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) protokollsutdrag från styrelsens 
sammanträde 2016-08-29 med rubriken ”BoM-nämnden för kännedom – 
Protokollsutdrag från Kustmiljögruppens styrelsemöte 2016-08-29, § 16135 
och § 16136 jämte två bifogade filer… 
# § 16135, 2016-08-29 – Skriftligt avslag på Kustmiljögruppens ansökan om 
ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen i Torsås kommun. (PDF) 
# § 16136, 2016-08-29 – Uppdatering/revidering av tecknat samråd 2015-
03-20 mellan Torsås kommun och Torsås Kustmiljögrupp vad avser vass-
slåtter och omhändertagande av vass fr.o.m. 2016-07-16. (PDF) 

 

Denna totala tystnad, där ekot av tomhet är förödande destruktivt för den 

medborgardrivna vattenförvaltningen, föranleder att det är hög tid för styrelsen i 

Kustmiljögruppen att ta ställning till det generösa erbjudandet som kom via mail 

2016-06-30 och som finns i diariet med samma datum från Lena Ovesson, 

Spring Systems i Torsås tillika Kustmiljögruppens vänföretag.  

 

Detta mot bakgrund av att verksamhetsåret 2016 snabbt lider mot sitt slut och att 

nuvarande presidium lämnar Kustmiljögruppens styrelse som varit initiativ- 

tagare till att ”speeda upp” vattenåtgärderna inom kommunen för att så långt det 

är möjligt nå nivåerna för att förverkliga EU:s generationsmål. 

 

Erbjudandet från Lena Ovesson och hennes företag Spring Systems består i att 

bistå Kustmiljögruppen och därmed den medborgardrivna vattenförvaltningen 

med 30 000 kronor per år under tre år, som kan växlas upp mot EU-medel i 

varierande grad (50-90%) beroende på olika bidragsgrundande vattenåtgärder 

som skall och kan genomföras utmed Kustremsan i Torsås kommun.  

 

Beloppet är det samma som Kustmiljögruppen ansökte om både vad avser 

storlek och tidsutdräkt från Budgetberedningen i Torsås kommun. 

 

Presidet har 2016-10-04 träffat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och 

gått igenom ärendet om hur utbetalning och uppväxling kan gå till under åren 

2017-2019 samt om Vattenrådet/Torsås kommun är villigt att gå in som både 

projektägare och bank. 

 

Nedan görs ett sammandrag av vad samtalet med Pernilla Landin ledde fram till. 

 

 Det kan konstateras att Kustmiljögruppen f.n. inte har de ekonomiska 

muskler som krävs för att förskottera ekonomiska medel vad avser insatser 

för vattenförbättrande åtgärder över tid, innan utbetalningar sker från 

Länsstyrelsen i Kalmar län och/eller EU-medel. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/BoM-namnden-for-kannedom.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16135-2016-08-29-Skriftligt-avslag-pa-KMGs-ansokan-om-ekonomiskt-stod.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/§-16136-2016-08-29-Uppdatering-revidering-av-tecknat-samrad-avseende-vasslatter.pdf
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 Detta innebär konkret av vad som sagts ovan, att Kustmiljögruppen inte i 

nuläget kan gå in som projektägare, utan måste sammarbeta med andra 

aktörer, förslagvis Vattenrådet, som onekligen är kopplat till och utgör en del 

av Torsås kommuns verksamhet, då Vattenrådet saknar eget organisations- 

nummer. 

 

 Nu infinner sig ett moment 22-tänkande, då det bevisligen var Torsås 

Kommun genom kommunstyrelsen som avslog Kustmiljögruppens äskande 

om ekonomiska medel för vattenförbättrande åtgärder. Samtidigt måste 

Kustmiljögruppen gå tillbaka till Torsås kommun genom Vattenrådet för att 

be om hjälp med förskottering av de vattenprojekt – i praktiken fungera som 

bank - som beviljats av organ och myndigheter innan slutlig reglering kan 

ske av dessa, vilket i de flesta fall löper över år. 

 

 Det finns i nuläget inte någon kunskap om i fall att Torsås kommun är villig 

till att ställa upp som projektägare och/eller bank, vilket kan tas upp som en 

principiell diskussion vid Vattenrådets sista möte med styrelsen torsdagen 

den 27 oktober 2016. 

 

 Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet har enligt uppgift på delegation ett 

balanskonto som fungerar just som ett slags avräkningskonto mellan ut- och 

inbetalningar över tid för att finansiera vattenprojekt. 

 

 Kustmiljögruppens presidium måste därför träffa Lena Ovesson ganska 

omgående för att få bekräftat om erbjudandet står kvar vad avser ekonomiskt 

stöd till Kustmiljögruppen helt eller delvis enligt hennes mail 2016-06-30, 

som återfinns i diariet med samma datum samt vilka krav och eventuella 

reservationer som kan komma upp till ytan med beaktande av den infor- 

mation, som finns redovisad i punkterna ovan. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att Kustmiljögruppens presidium måste träffa Lena Ovesson ganska 

omgående för att få bekräftat om erbjudandet står kvar vad avser ekonomiskt 

stöd till Kustmiljögruppen helt eller delvis enligt hennes mail 2016-06-30, 

som återfinns i diariet med samma datum samt vilka krav och eventuella 

reservationer som kan komma upp till ytan med beaktande av den infor- 

mation, som finns redovisad i punkterna ovan. 

 

 Att föreslå Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet, att på nästa 

styrelsemöte med Vattenrådet under informationsärenden få klarhet i om 
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Torsås kommun är villig att ställa upp som projektägare och fungera som 

bank av Kustmiljögruppen initierade vattenprojekt utmed kuststräckan av 

Torsås kommun i samverkan med finansiell sponsor.  

 

 

Styrelsen beslutar  

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

                    

F1618b -Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” 

 

 Se även § 16180 – Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt i detta 

                 protokoll. 

 

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

 

2016-09-14 

Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust”. 

 

2016-09-29 

Sekretariatet översänder mail (PDF) till Rune Alexandersson och Gunnar 

Larsson, Kärrabo Kustvårdsförening samt Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet med rubriken ”Projekt vik för vik – mot en friskare Östersjökust 

och lite till som berör vattenåtgärder inom Kärrabo Kustvårdsförening”. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen 2016-10-10, § 16169 framkommer 

              följande. 

Sekreteraren redogör för vidarebefordrad inkommen handling från Carina 

Pålsson, Vattenenheten, Länsstyrelsen i Kalmar län, som finns i diariet  

2016-09-14. 

”Hav har beviljat pengar till ett spännande projekt med rubriken ”Vik för vik – 

mot en friskare Östersjökust” och som i korthet redovisas nedan i punktform. 

 Länsstyrelsen i Södermanland samordnar projektet och alla kustlän från 

Blekinge i söder till Stockholm i norr deltar. 

 Projektets syfte är att öka takten och utveckla samarbetet kring 

åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank för 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Projekt-Vik-for-vik-mot-ett-friskare-Ostersjon.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Projekt-vik-for-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust-och-lite-till-Karrabo-Kustvardsforening.pdf
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kustvattenåtgärder. Syftet är även att vi gemensamt ska gå vidare och 

genomföra åtgärder i några utvalda vikar. 

 I första skedet finns det pengar fram till 2018. 

 Åtgärder kan handla om allt från att minska belastningen till en vik, ta bort 

näringsrika sediment eller binda fosfor, göra åtgärder för rovfisken, skydda 

mot exploatering, restaurera vegetationen etc. 

 I första skedet är steget målsättningen att välja ut ett antal vikar och ta fram 

detaljerade åtgärdsplaner för dessa. 

 Inom projektet finns det viss tillgång till lönemedel och ganska mycket 

pengar är avsatta för exempelvis provtagning och kartläggning av de 

utvalda vikarna. 

 

En förutsättning för att projektet ska lyckas är samverkan med er i 

kustkommunerna. Vi vill därför gärna ha förslag på vikar/områden som ni 

tycker bör ingå i projektet. Ge gärna en kort beskrivning av problemen i 

respektive vik och eventuella möjliga åtgärder. Om det finns intresse kan vi 

också diskutera överföring av lönemedel till dem som vill jobba vidare och delta 

i arbetet med att ta fram åtgärdsplaner för respektive vik. 

Förhoppningsvis är, att vi kan gå vidare med åtminstone två vikar i länet. 

Projektet kommer att ha ett start-upp möte i Linköping den 21 september så 

skicka gärna förslag på två intressanta vikar senast den 19 september.  

(slut citat) 

Av redovisningen ovan som grund har Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

med stöd från Kustmiljögruppens presidium föreslagit tre projekt inom Torsås 

kommun som uppfyller kriterierna och riktlinjerna för projektet ”Vik för vik – 

mot en friskare Östersjökust” nämligen… 

Kärrabo Kustvårdsförening 

Igenväxning, läckage från närliggande jordbruksmark, enskilda avlopp. 

Åtgärder bör komma till i enlighet med den förstudie av 12 delprojekt som 

Kustmiljögruppens presidium genomfört under 2014/2015 på uppdrag av 

Kustvårdsföreningen och som är klickbar på länken 

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-

vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-

varen-2015/  

http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
http://www.kustmiljogruppen.org/aktuella-projekt-planer/forstudie-av-vattenforrattande-atgarder-inom-karrabo-kustvardsforening-hosten-2014-och-varen-2015/
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Skeppevik/Björkenäs 

Näringsläckage, närliggande åkermark mm. Badvik längst in i viken. 

Igenväxning av sydvästra viken.  

Åtgärder genom borttagande av sediment i vattnet samt på land. 

Här har Kustmiljögruppen under sekreterarens tid i styrelsen sedan juli 2011 inte 

veterligen genomfört några förstudier eller varit inkopplad på några direkta 

förslag. 

Södra Kärr 

Näringsläckage från Grisbäcken, mycket vass och sediment som har samlats 

innanför Nötholmen. Genomströmningsproblematik. 

Helt klart mycket intressant, då det kan ses som ett utvidgat Grisbäcksprojekt – 

steg 2 till nu beviljat LOVA-projekt fram till mars 2018. I augusti 2012 

inlämnades en komplett och fullödig ansökan om dels en muddring av den 

grunda och delvis instängda viken mellan Nötholmen och fastlandet, dels 

kopplat till ett genomströmningsprojekt genom tillskapandet av en ny bro, som 

skulle återskapa det breda sund – Kosundet – som en gång fanns mellan 

Nötholmen och fastlandet på 1940-talet. 

Hela ansökan finns att läsa på Kustmiljögruppens hemsida på den klickbara 

länken http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr- 

2012-2019/ med Torsås Kustmiljögrupp som projektägare. 

I detta sammanhang bör det redan här och nu för tydlighetens skull påpekas, att 

Södra Kärr Samfällighetsförening inte kan vara projektägare, då den 

lantmäteriförrättning som genomförts under 2015/2016 inte medger att 

samfällighetsföreningen är projektägare till några vatten- och miljöprojekt. Det 

blir ett moment 22, då samfällighetsföreningen är medlem i Torsås 

Kustmiljögrupp, men inte har legal rätt att genomföra miljöprojekt inom 

samfällighetsföreningens ram. 

 

Presidet har 2016-10-04 träffat Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet och 

gått igenom ärendet och diskuterat om, hur och på vilket sätt som Vik till vik-

projektet skulle kunna genomföras utmed kuststräckan i Torsås kommun. 

 

Nedan görs ett sammandrag av vad samtalet med Pernilla Landin ledde fram till. 

 

 Det framkommer, att Pernilla Landin, inte varit i kontakt med de tre 

medlemsföreningarna Kärrabo Kustvårdsförening, Skeppevik/Björkenäs 

Stugförening och Södra Kärr Samfällighetsförening innan svar om 

deltagande i ”Vik för vik projektet” skickades in till Länsstyrelsen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr-%0b2012-2019/
http://www.kustmiljogruppen.org/genomstromningsprojekt-sodra-karr-%0b2012-2019/
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 Att det självklart är möjligt att stiga av ”Vik för vik-projektet” för de 

anmälda medlemsföreningarna i Kustmiljögruppen”. 

 

 För deltagande i ”Vik för vik-projektet” krävs det dock engagemang 

och intresse för att genomföra de vattenåtgärder som finns nu i 

pipeline för respektive medlemsförening, vilket bland annat kan ta sig 

uttryck i att besätta en ersättarplats i Kustmiljögruppens styrelse som 

fr.o.m. årsskiftet uppgår till minst två stycken, utan begränsning uppåt 

i antal. 

 

 Den återkoppling som skett från Carina Pålsson, Vattenenheten vid 

Länsstyrelsen i Kalmar län är begränsad till, att de mottagit överlämnade 

handlingar från Torsås Kustmiljögrupp via Pernilla Landin, Torsås kommun. 

 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 Att mot bakgrund av att det redan finns en färdig och komplett ansökan 

från Södra Kärr Samfällighetsförening, som kan reaktiveras i ”Vik till vik-

projektet”, så kräver det att annan part än samfällighetsföreningen måste 

vara projektägare – förslagsvis Vattenrådet genom Torsås kommun eller 

Torsås Kustmiljögrupp. Torsås Kustmiljögrupp har erbjudit samfällighets- 

föreningen en ersättande plats i styrelsen för verksamhetsåren 2017-2018 

för att bevaka samfällighetsföreningens intressen i projektet. 

 

 Att det mot bakgrund av att det redan finns en färdig och i huvudsak 

komplett förstudie från Kärrabo Kustvårdsförening, som även har rätten till 

att vara projektägare har Torsås Kustmiljögrupp erbjudit kustvårds- 

föreningen en ersättande plats i styrelsen för verksamhetsåren 2017-2018, 

vilket framkommer i mail 2016-09-29, som finns i diariet med samma 

datum, allt för att bevaka kustvårdsföreningens intressen i projektet. 

 

 Att det mot bakgrund av att det finns inom projektet en viss tillgång till 

lönemedel och ganska mycket pengar är avsatta för exempelvis 

provtagning och kartläggning av de utvalda vikarna, borde det finnas 

förhållandevis goda möjligheter för de utvalda medlemsföreningarna, att nu 

spänna musklerna och se möjligheterna och inte svårigheterna. 

 

 

Styrelsen beslutar 

 

 I enlighet med presidiets förslag. 
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F1618c - Nya medlemsföreningar i kustfamiljen   

Fyra nya medlemsföreningar sedan den 1 
juli 2016 

Posted on 19 oktober, 2016 by Kustmiljogruppen  

Rekryteringen av nya medlemsföreningar går parallellt med valberedningens 

arbete med att ersätta de såväl ordinarie såväl som de ersättande ledamöterna i 

Kustmiljögruppens styrelse, som lämnar styrelsen vid årsskiftet 2016/2017. 

Motivet för detta arbetssätt grundar sig på, att genom fler medlemsföreningar, så 

ökar med automatik rekryteringsunderlaget för nominering av ledamöter till 

styrelsen för Kustmiljögruppen från medlemsföreningarna. 

 Djursviks Stugförening fr.o.m. den 1 juli 2016 

 Påbonäs Stugförening fr.o.m. den 1 juli 2016 

 Torsåsbygdens Sportfiskeklubb fr.o.m. den 15 oktober 2016. 

 Bergkvara Båtklubb fr.o.m. den 1 november 2016. 

De nya föreningarna kommer att hälsas välkomna vid ”Höstträffen 2016” 

lördagen den 29 oktober 2016. 

  Källa: Kustmiljögruppens hemsida under senaste nytt på länken 

                  www.kustmiljogruppen.org      

  

Föreningsstämman beslutar att 

 

 Tacka de föredragande för informationen. 

 

 Lägga ärendet till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/tre-nya-medlemsforeningar-sedan-den-1-juli-2016/
http://www.kustmiljogruppen.org/author/kustmiljogruppen/
http://www.kustmiljogruppen.org/
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Tillägg till styrelsens förslag till dagordning under § F1618d med rubriken 

”Leif Lindberg, grand old man inom Kustmiljögruppen tillika kontaktperson för 

medlemsföreningen Bergkvara hembygdsgille ger sina tankar om 

Kustmiljögruppens riktning inför framtiden” 

 

Bakgrund/inledning 

Leif Lindberg ger till de deltagande ledamöterna på föreningsstämman en historisk exposé 

över snart två decennier baserad på ett aktivt deltagande i Kustmiljögruppens verksamheter 

och beslutande organ. 

Leif L lyfter särskilt fram den stora och samlade kunskap om och i miljöfrågor som har 

funnits under snart 20 år i styrelsen och de medlemsföreningar tillika miljöföreningar som 

utgör själva kroppen i Kustmiljögruppens verksamhet. 

Ett tydligt exempel på denna samlade miljökunskap var onekligen den Kustvårdsplan (KVP) 

där Kustmiljögruppen under hela utredningsarbetet och framtagandet av KVP:n var en aktiv 

och tongivande part fram till verkställighet 2005, då planen antogs av den politiska 

församlingen i kommunfullmäktige. 

Leif L ställer själv frågan, men vart tog det politiska stödet vägen och ger själv sitt svar 

”jobba bara på ni, så får vi politiker ta ställning till vad som kan och ska göras när de olika 

projekten ser dagens ljus”. 

 

Frågeställningar 

Kan man anse att dagens verksamhet är legitimerad, då endast 4 medlemsföreningar av totalt 

19 är representerade på föreningsstämman? 

Är det skäligt att dagens arbetsvolym över tid är rimligt för styrelsen? 

Arbetar Kustmiljögruppens styrelse med rätt saker? 

Enligt Leif L så är svaren på de tre frågorna ovan – ett klart och tydligt nej! 

 

Reflektioner 

Leif L ger bilden av Kustmiljögruppen som genom sin styrelse är en ”springpojke”  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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i systemen, en ”doer” som mer eller mindre själv tar ansvar för och genomför vattenprojekt, 

emedan den politiska nivån i Torsås kommun ”har abdikerat” från sin uppgift som 

verkställande organ för att genomföra och nå EU:s vattendirektiv. Här är generationsmålet det 

helt övergripande, enligt principen ”att det är den aktör som smutsar ner, som bär det fulla 

ansvaret och därmed även ska betala för sin miljöförstörande verksamhet”. 

Leif L anser vidare att Kustmiljögruppen omgående borde lämna Vattenrådets styrelse i 

Torsås kommun, då det på ett menligt sätt både naggar Kustmiljögruppens trovärdighet och 

agenda i kanten samt att de olika intressekonflikter som uppstår i Vattenrådet genom olika 

representerade aktörers egenintressen är en ”kvarnsten” och blir därför direkt förödande för 

vattnets avgörande betydelse ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

Kustmiljömiljögruppen har naturligt helt andra ambitioner än de i Vattenrådet, som 

representerar ”nersmutsarna” av vår kustmiljö. 

Att prata sig fram till miljöåtgärder, som har en storleksordning som skulle påverka 

kustmiljön, har visat sig vara precis så omöjligt som kunde befaras i en institution utan 

maktmedel. 

 

Förslag till åtgärder 

Leif L är av den bestämda uppfattningen, att Kustmiljögruppen som sin främsta uppgift har att 

vara pådrivande kvalificerat kritisk och att agera som sakkunnig, ifrågasättande miljödebattör 

genom opinionsbildning i olika fora för att Sveriges nationella miljömål skall nås från tid till 

annan angiven tidsram inom Kustmiljögruppens verksamhetsområde, vilket möjliggör 

exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda genom av förenings- 

stämman godkänd verksamhetsplan. 

Det är Kustmiljögruppens skyldighet enligt av vad som sagts ovan, att med både kunskap och 

intresse för uppdraget, att såsom pådrivande miljödebattör ”trycka på” där det finns en 

framgångsmöjlighet i alla vattenfrågor på bred front. Leif L lyfter särskilt fram som ett tydligt 

exempel John Bräutigams (f.d. ordförande i Kustmiljögruppen 2014-2015) remissvar på 

Torsås kommuns VA-plan. 

Nämnda och sagda föreslagna arbetssätt ersätter därmed det gigantiska verkställighetsarbete i 

samverkan, som nu är rådande och genomförs av Kustmiljögruppen. 

Att oavsett vad som framgår i EUs direktiv i vattenfrågor till medlemsländerna lägga ned 

Vattenrådet i Torsås kommun, som idag representerar den medborgardrivna ideella 

vattenförvaltningen och ersätta Vattenrådet och hänföra de frågor som här behandlas till det 

politiska forat Bygg- och miljönämnden. 

Av föreningsstämman antagen verksamhetsplan för 2017 med plan för 2018-2019 enligt 

paragraf F1616 måste därför efter Vårträffen 2017 i maj månad kraftigt revideras och 
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fokuseras i enlighet med de tankar som redovisats ovan under denna rubrik. 

 

Resultat 

Leif L anser, att genom att ”göra om och göra rätt” enligt föregående rubriktext så kommer… 

 … Legitimiteten för Kustmiljögruppens arbete att öka och därmed intresset bland 

medlemsföreningarna, att delta i de aktiviteter som styrelsen inbjuder till. 

 … Det arbete som lagts ner av tidigare styrelser kunna vidmakthållas.  

 … Kustmiljögruppens styrelse att arbeta med rätt saker. 

 … Arbetsvolymerna påtagligt att minska för styrelsens ledamöter. 

 … Även frågorna under rubriken frågeställning på sidan ett att vara besvarade. 

 

Av sekreteraren gjorda anteckningar från föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016, 

har granskats och godkänts av Leif Lindberg. 

 

 

§ F1619.   Mötets avslutande 

 

Ordföranden avslutar dagens överläggning med att tacka samtliga ledamöter för 

visat intresse, engagemang och kloka inlägg som berikat föreningsstämman för 

vårt gemensamma ideella medborgaridédrivna arbete ”för ett gott liv i en 

livskraftig kommun”. Till Pernilla Landin överlämnas en enklare blomster- 

bukett som ett varmt tack för en spännande presentation av projekt magasinering 

– fördröjning med en guidad rundtur genom Torsås centralort. 

 

Bergkvara den 29 oktober 2016 

 

 

Pia Prestel 

Ordförande   Karl-Gustaf (Kåge) Eklund 

                          Sekreterare 

 

 

Leif Lindberg  Gunnar Larsson 

Justeringsman  Justeringsman 


