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Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017  

 

2017-01-10 Kustmiljögruppens presidium träffar Lena Ovesson, Spring Systems med 

               anledning av utfästelse om ekonomiskt stöd under tre år med 30 000 kronor per 

                 år. Hänvisning till styrelseprotokoll 2016-11-28, § 16199. Mer information får 

               du på länken http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-

content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-11-28-1.pdf  

2017-01-11 Kustmiljögruppens presidium träffar Bygg- och Miljönämndens AU enligt 

               inbjudan som svar på Kommunstyrelsens beslut daterat den 30 maj 2016. 

2017-01-23 Verksamhetsårets första styrelsemöte med Kustmiljögruppen med början 18.00 

              hos Lena Peribert, Fastlycke, Söderåkra. Kallelse till styrelsens ledamöter utgår  

                   från sekretariatet senast måndagen den 16 januari 2017. 

2017-02-07 Inbjudan om deltagande i ett ”seminarium om vattenbrist och låga grund- 

vattennivåer” av Lyckebyåns vattenförbund. Seminariet börjar 18.00 i 

Föreningshuset, Vissefjärda.  

Mer information får du på den blå länken http://www.lyckebyan.org/  

2017-02-08 Inbjudan till seminarium om ”Framtidens landsbygd”, Länsstyrelsen i Kalmar 

                  län. Seminariet är en heldag mellan klockan 09.00-16.00 med avbrott för lunch 

                 som deltagaren bekostar till självkostnadspris. Videokonferensen är mellan 

                  13.00–15.15. Plats: Linnéuniversitet, lokal Studio 1, Västergård, Smålandsgatan 

               26A, Kalmar. Dagens program hittar du här. 

 Sista anmälningsdag är 2017-01-31 

Mer information får du på den blå länken nedan 

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Framtidens-

landsbygd-konferens-8-feb.aspx  

2017-02-16 Vattenrådet har sitt första sammanträde på det nya vattenåret 2017 med början 

                    klockan 17.30, Nya kommunhuset, lilla sammanträdesrummet på 2:a våningen. 

                     Se inkommen handling i diariet 2017-01-20 med bland annat dagordning.  

                  Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vad Pernilla Landin skriver… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-11-28-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-11-28-1.pdf
http://www.lyckebyan.org/
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/kalender/2017/Program%20%208%20februari%20LBN_deltagare.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Framtidens-landsbygd-konferens-8-feb.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2017/Sidor/Framtidens-landsbygd-konferens-8-feb.aspx
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2017-01-20 

Inkommer mail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet med 

rubriken ”Styrelsemöte 16 februari 2017”. 

2017-02-16 Lena Robertsson, Kulturförvaltningen, Torsås kommun, inbjuder till förenings- 

                  träff på temat ekonomiskt stöd med deltagande från SydostLeader, Smålands- 

                    idrotten, Brandstodsbolaget, Sparbanksstiftelsen Kronan och Torsås kommun. 

 Klicka på den blå länken nedan för att ta del av vad Lena Robertsson skriver… 

2017-01-16 

Inkommer mail (PDF) från Lena Robertsson, Kulturförvaltningen, Torsås 

kommun med rubriken ”Inbjudan” jämte en bifogad fil… 

# Välkommen till föreningsträff – tema ekonomiskt stöd. (PDF) 

2017-03-06 Verksamhetsårets andra styrelsemöte med Kustmiljögruppen med början 18.00 

              hos Pia Prestel, Ragnabo, Bergkvara. Kallelse till styrelsens ledamöter utgår  

                   från sekretariatet senast måndagen den 27 februari 2017. 

2017-03-08  Inbjudan till ”inspirations och kunskapsdag om vattnets plats i lanskapet”,  

       klockan 09.00-15.00, Stadshotellet i Kalmar. Mer information får du på länken 

https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/AQMkADAwATY0MDABLTkzMWEtMzViNi0w

MAItMDAKAC4AAAM7nzzq7guBSr2VVsvLAAsXKAEAjfdrfWALIE%2B%2BocThOEv

uIAAAAjRcAAAA/rp  

2017-04-03 Verksamhetsårets tredje styrelsemöte med Kustmiljögruppen med början 18.00 

              hos Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, Södra Kärr, Bergkvara. Kallelse till styrelsens 

                  ledamöter utgår från sekretariatet senast måndagen den 27 mars 2017. 

2017-04-17 Vattenrådet inbjuder till en vattendragsvandring med fokus lagt på genomförda 

                åtgärder, som traditionsenligt händer annandag påsk. Mer information får du på 

            länken http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/  

2017-04-29 Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” med årsmöte enligt § 14 i stadgarna med 

                tillägg för val av ordförande och sekreterare samt valberedning. 

 TACK och FARVÄL med en riktigt LYCKA TILL-hälsning i framtiden 

2017-05-16 Havs- och vattenforum i Göteborg är en nationell konferens under två dagar,  

        / som samlar ca 450 personer från hela Sverige. Temat för konferensen i år är 

2017-05-17 ”Från källa till hav” där fokus kommer att läggas på FN:s nya hållbarhetsmål. 

2017-05-25 Bergkvara-dagen, årligt återkommande på Kristi himmelsfärdsdag 

 

Anmärkn. Härutöver så kommer arbetsgruppen för Vik för vikprojektet för Grisbäcken – 

                mot en friskare Östersjökust träffas vid tidpunkt/-er, som ännu inte är fastställda. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kallelse-till-styrelsemote-i-Vattenradet-2017-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inbjudan-till-foreningstraff-2017-02-16.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Till-fÂreningar-i-TorsÑs-kommun.pdf
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/AQMkADAwATY0MDABLTkzMWEtMzViNi0wMAItMDAKAC4AAAM7nzzq7guBSr2VVsvLAAsXKAEAjfdrfWALIE%2B%2BocThOEvuIAAAAjRcAAAA/rp
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/AQMkADAwATY0MDABLTkzMWEtMzViNi0wMAItMDAKAC4AAAM7nzzq7guBSr2VVsvLAAsXKAEAjfdrfWALIE%2B%2BocThOEvuIAAAAjRcAAAA/rp
https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/AQMkADAwATY0MDABLTkzMWEtMzViNi0wMAItMDAKAC4AAAM7nzzq7guBSr2VVsvLAAsXKAEAjfdrfWALIE%2B%2BocThOEvuIAAAAjRcAAAA/rp
http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
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Deltagande  Styrelsen har vid sitt sammanträde 2017-01-23, § 17009 beslutat följande. 

              De ledamöter som är intresserade av att delta på någon eller några av de externa 

                 och/eller egna aktiviteter, som finns angivna ovan tar kontakt med Pia Prestel 

                  för godkännande och samåkning, varefter ledamot själv tar del av lämnad 

                      information och anmäler sig på lämnad länk. 

Uppdatering  

av info Det åligger sekreteren att lämna information fram till den 30 april 2017, om det 

 

         dyker upp nya externa och/eller interna aktiviteter till styrelsens ledamöter, 

               vilket sker på hemsidan under ”senaste nytt”. 

 

  Även de tillkommande aktiviteterna skall administreras på det sätt som 

                 föreslagits i första stycket ovan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMG/Kåge 2017-01-22 


