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Kallelse till styrelsemöte 

 

 

 

Tid: Måndagen den 23 januari 2017, klockan 18.00. 

Plats: Hos Lena Peribert, Fastlycke 105B, Söderåkra. 

 

 

§ 17001 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde - Styrelsemöte den 28 november 2016, 

§§ 16191 – 16228. (PDF) godkänns/justeras. 

 

 

§ 17002 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 17003 – 17012 

 

§ 17003 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 17004 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    23 januari 2017. 

§ 17005 Effekterna av avslag på Kustmiljögruppens ansökan om ekonomiskt stöd från 

                kommunstyrelsen i Torsås kommun. 

§ 17006 Vår kuststräcka – tankar av Hans Brohlin. 

§ 17007 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/01/Styrelseprotokoll-2016-11-28-1.pdf
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§ 17008 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2016”.  

§ 17009 Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017. 

§ 17010 Hemsidan. 

§ 17011 Kustmiljögruppen finns nu även på Facebook sedan 2016-12-16. 

§ 17012 ”Vårträff 2017” lördagen den 29 april 2017. 

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 17013 – 17026 (stående ärenden) 

§ 17013 Vattenrådet. 

§ 17014 Ölands Vattenråd. 

§ 17015 Ostkustens vattensamling. 

§ 17016 Lyckebyåns vattenförbund. 

§ 17017 Bräkneåns vattenråd. 

§ 17018 Kalmarsundskommissionen. 

§ 17019 Torsås kommun. 

§ 17020 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 17021 HaV – Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 17022 WebbochForm.se.  

§ 17023 Greppa Näringen. 

§ 17024 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt – Prästkragemodellen. 

§ 17025 Nyhetsbrev nr 4 – Vintern 2016. 

§ 17026 Massmediakontakter. 

 

 

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/  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/  

 

Presidiets förslag till dagordning - Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 17027 - 17029  

§ 17027 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-11-28 – 2017-01-23 

 

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/  

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
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http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/  

 

§ 17028 Nästa styrelsemöte. 

 

§ 17029 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 16 januari 2017 

 

 

Pia Prestel                                                                       

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

                                                                                    Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/
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Beslutsärenden §§ 17003 – 17012 

 

§ 17003 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat 

 (Stående beslutsärende, enligt styrelsebeslut 2012-08-30, 12139) 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016, § 16193 framkom följande. 

 

 Styrelsen beslutade att 

 

 Föreningens fasträntekonto förlängs per den 30 november alternativt 1 

december 2016 med en löptid på 3 månader till ett belopp av 110 000 

kronor. 

 

 Förlängningen av föreningens fasträntekonto innebär konsekvensmässigt att 

nästa tillfälle för omsättning är i början av mars månad 2017. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet. 

2017-01-09 
Sekretariatet översänder mail (PDF) till Johan Blomqvist, Webbochform.se 
med kopia till Lena Peribert, kassör i Kustmiljögruppen med rubriken 
”Attestering av inkomna fakturor med nummer 459 och 460”. 
 

Sekreteraren har skärpt upp rutinerna för betalning med anledning av att 

sekretariatet förbisåg, att skicka vid det aktuella tillfället i september 2016 av 

ordföranden attesterad faktura vidare till kassören för utbetalning. Härutöver har 

sekreteraren gått igenom avtalet med Webbochform.se för hela verksamhetsåret 

2016 för att kontrollera att avtalet följts av båda parter och att attesterade 

fakturor rymts inom överenskommelsen. 

Kassören redogör för föreningens ekonomiska ställning, där det framkommer att 

de likvida medlen på föreningens företagskonto per den 23 januari 2017 uppgår 

till               och att beloppet på föreningens fasträntekonto vid samma datum 

uppgår till 110 000 kronor. 

Med hänsyn tagen till att föreningens fasträntekonto skall omsättas i början av 

mars månad och att nästa sammanträde sker först den 6 mars 2017, måste 

styrelsen redan nu ta ställning till med vilket belopp, som fasträntekontot skall 

omsättas med. Styrelsen har haft principen sedan verksamhetåret 2012, att det 

måste finnas minst 10 000 kronor på föreningens företagskonto för att styrelsen 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Attestering-av-inkomna-fakturor-med-nummer-459-och-460.pdf
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skall kunna fullgöra de uppgifter som framgår av stadgar och av förenings- 

stämman godkända handlingsplaner. 

Med hänsyn tagen till vad som sagts ovan föreslår kassören Lena Peribert, att 

förenings fasträntekonto vid nästa omsättningstillfälle i början av mars månad 

2017 minst bör uppgå till              kronor. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 I enlighet med kassörens förslag. 

 

 

§ 17004 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    23 januari 2017 

 Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

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

                2016-04-25, § 16068 resp. 2016-05-30, § 16094 resp. 2016-08-29, § 16131 resp. 

                 2016-10-10, § 16165, resp. 2016-11-28, § 16195. 

 Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016, § 16195 framkom följande. 

 Valberedningen misslyckades med att på föreningsstämman presentera en 

             beslutsför styrelse, vilket föranledde en del förslag och åtgärder från styrelsens 

                 sida, vilka sekreteraren redogör nedan för. 

Sekreteraren redogör för de mått och steg som styrelsen vid föreningsstämman 

den 29 oktober 2016 tagit initiativ till och bett om en översyn av vad gäller 

stadgarna § 08 – Styrelsen och § 12 – Föreningsstämma, vilka bifölls av 

föreningsstämman på samtliga tre punkter och som sammanfattningsvis 

innebar… 

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

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

finnas en god grund och bas av vattenintresserade personer som kan rekryteras 

till uppgiften som ordinarie ledamöter 

… 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.  

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

ordförandens röst som avgör beslutet. 
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… 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. 

 

I den uppkomna alarmerande och prekära situationen erbjuder sig Pia Prestel, 

Lena Peribert och Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, om ett fortsatt tidsbegränsat 

mandat av föreningsstämman fram till Vårträffen 2017, dock längst intill den 30 

april 2017, för att styrelsen skall kunna vara beslutsför intill detta datum. Detta 

genererar ett andrum för valberedningen till att göra ett nytt omtag både vad 

avser kontakter med äldre f.d. styrelseledamöter samt nya potentiella kandidater 

som visat intresse för att gå in i ett aktivt styrelsearbete i Kustmiljögruppen. 

”Bakgrunden till vårt ställningstagande, att ställa upp för ytterligare fyra 

månader var och är att ta ansvar och åter ansvar för de uppgifter som onekligen 

måste göras för ”att skaka fram” en ny beslutsför styrelse för verksamhetsåret 

2017 efter den 30 april 2017”. 

 

Ytterligare argument förutom själva poängen med att ta ansvar för Kustmiljö- 

gruppens samlade verksamhet är att… 

 Kustmiljögruppen fortfarande inväntar svar från Bygg- och miljönämnden 

enligt beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-31. 

 Kustmiljögruppen fortfarande inväntar svar från Näringslivsrådet, enligt 

Lena Ovessons upprop via mail till sina kolleger i detta organ. 

 

På ordförandens initiativ inkommer och diskuteras lämpliga kontaktnät för att se 

                   över om det finns… 

 inom Vattenrådets kontaktnät lämpliga kandidater till de tre exekutiva 

posterna (ordförande, kassör, sekreterare). 

 bland kommunens seniorer lämpliga kandidater med bred erfarenhet av 

styrelsearbete och starkt intresse för vattenfrågor. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

2016-12-07 
Sekretariatet översänder på remiss via mail (PDF) remiss på 
”Minnesanteckningar från gemensam träff 2016-12-01 om 
Kustmiljögruppens framtid och inriktning” jämte två bifogade filer… 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-2016-12-01.pdf
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# Minnesanteckningar på remiss. (PDF) 
# Redovisning av valberedningens arbete på kandidatnivå. (PDF) 

2017-01-03 
Inkommer svarsmail (PDF) från Rune Fransén, adjungerad ledamot av 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”God fortsättning på helgen” jämte 
en bifogad fil… 
# Reflektioner av presidiets förslag till ”Minnesanteckningar vid överläggning 
om beslutsför styrelse”. (PDF) 

2017-01-13 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande i 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Hitta nytt datum för återträff”. 
 

Av de inkomna handlingarna i diariet framgår att presidiet nästan direkt efter 

styrelsemötet den 28 november 2016, inbjöd Rune Fransén och Leif Lindberg 

till ett arbetsmöte för att inhämta deras tankar kring möjligheterna att få till en 

beslutsför styrelse även efter den 30 april 2017.  

Sekreteraren har upprättat minnesanteckningar på remiss som återfinns i diariet 

ovan som utgående handling 2016-12-07. 

Av Rune F och Leif L:s svar 2017-01-03, som finns i diariet med samma datum 

framgår bland annat följande… 

Allmänt 

Kustmiljögruppen skall återvända till sina rötter och den verksamhet som 

präglades under tiden 1997-2007 utifrån ett underifrån perspektiv som 

kännetecknades av en starkt idédriven, ideell medborgardriven 

vattenförvaltning. 

Specifikt 

 Att Kustmiljögruppen som en av sina uppgifter har att agera som obunden 

och sakkunnig miljödebattör i lokala, regionala och nationella fora, vilket 

möjliggör exponering av Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och 

agenda i press, radio, TV och sociala medier – jämför inlägg under John 

Bräutigams ordförandetid 2014-2015. 

 Att som obunden och sakkunnig miljödebattör omgående lämna 

Vattenrådets styrelse, där ledamöterna i detta forum representeras av 

särintressen. 

 Att återkommande arrangera miljökonferenser i ett aktuellt miljöämne som 

berör kust-, grund och ytvattnet med deltagande av exekutiva personer från 

kommunal, lokal, regional och nationell nivå - jämför de fem 

vattenkonferenserna mellan åren 1999 och 2007. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Minnesanteckningar-vid-overlaggning-om-beslutsfor-styrelse-2016-12-01-utgava-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Redigerad-av-Johan-Utgava-3-Redovisning-av-valberedningens-arbete-pa-kandidatniva-2016-10-29.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Re-God-fortsattning-pa-helgen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Runes-svar-Minnesanteckningar-vid-overlaggning-om-beslutsfor-styrelse-2016-12-01-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Runes-svar-Minnesanteckningar-vid-overlaggning-om-beslutsfor-styrelse-2016-12-01-utgava-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Hitta-nytt-datum-for-atertraff.pdf
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 Att genom goda kontakter med medlemsföreningarna stimulera dessa till 

lokala vattenmiljöinsatser i samverkan med tjänstemännen på miljökontoret i 

likhet med de genomströmningsprojekt som genomfördes under 

verksamhetsåren 1997-2010. 

 

Huvuddragen i Kustmiljögruppens verksamhet och inriktning förverkligas 

genom att de tre exekutiva ledamöterna i styrelsen 

 Är boende inom Torsås kommuns gränser och/eller har genom 

sommarboende eller annan förankring en ”stark anknytning till kommunen”. 

 Är beredda att ställa upp ideellt för en starkt idédriven, ideell 

medborgardriven vattenförvaltning i Kustmiljögruppens namn och 

verksamhet. 

 Är beredda att representera kustmiljöföreningarna i kustmiljöärenden både 

lokalt, regionalt och nationellt. 

 Leda planeringen och genomförandet av konferenser av olika storlek på 

kommunal, lokal och regional nivå. 

 

Sammanfattning 

Med beaktande av vad som sagts under rubriken bakgrund på första sidan av 

dessa minnesanteckningar är det viktigt att gammalnya idéer dammas av och 

prövas på nytt för att Kustmiljögruppen skall leva vidare som en oberoende och 

fristående ideell förening för sina medlemsföreningar, som i dagsläget sedan den 

1 juli 2016 utökats med fem och vid årsskiftet 2016/2017 uppgår till 20 stycken 

medlemsföreningar. 

Nuvarande stadgar godkända av föreningsstämman i oktopber 2016, behöver 

inte revideras på nytt då det avser § 02 Föreningens ändamål och § 03 

Föreningens uppgifter. 

 

Sekreteraren delar ut och går igenom namngiven förteckning av styrelsens 

ledamöter för perioden 2017-01-01 – 2017-04-30 specificerade på funktion. 

Ordföranden vänder sig ånyo till samtliga ledamöter och frågar om de i sina 

nätverk har potentiella ledamöter i enlighet med vad styrelsen beslutade ifrån 

sammanträdet den 28 november 2016, nämligen… 

 inom Vattenrådets kontaktnät lämpliga kandidater till de tre exekutiva 

posterna (ordförande, kassör, sekreterare), 
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 bland kommunens seniorer lämpliga kandidater med bred erfarenhet av 

styrelsearbete och starkt intresse för vattenfrågor, 

 bland de förtroendevalda inom Torsås kommun. 

Sekreteraren har ånyo varit i kontakt med Pernilla Landin, sekreterare i 

Vattenrådet, för att på nytt inventera hennes nätverk av lämpliga kandidater till 

de tre exekutiva posterna ordförande, kassör och sekreterare. Svar inväntas, då 

denna kallelse går ut till ledamöterna. 

Vid presidiets träff med Lena Ovesson, tisdagen den 10 januari 2017, 

Kustmiljögruppens huvudsponsor för verksamhetsåren 2017-2019 togs frågan 

på nytt upp där Lena lovade att återkomma så fort hon hade någon namngiven 

kandidat att föreslå. 

Vid presidiets träff med Bygg- och miljönämndens AU, onsdagen den 11 januari 

2017 informerade Pia Prestel bland annat ledamöterna och samhällsbyggnads- 

chefen om Kustmiljögruppens ledningssituation efter den 30 april 2017. 

Samtliga deltagare lovade, att se över sina nätverk och komma med 

namnförslag, då de upplever Kustmiljögruppens insatser synnerligen viktiga 

”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. Se även § 17005 i detta protokoll. 

Efter styrelsemötet den 28 november 2017 dammade presidiet av ett gammalt 

förslag från julen 2014, om att finnas med på de sociala medierna för att berätta 

och sprida kunskap om Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda. 

Johan Blomqvist kontaktades och ett koncept på Facebook togs fram, där 

avspark skedde redan den 16 december 2017.  

 

Kustmiljögruppens adress på Facebook är… 

https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/ 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att ge presidiet i uppdrag att omgående ta fram en rekryteringsfolder som 

preciserar Kustmiljögruppens verksamhet och riktning inför framtiden på de 

tre exekutiva styrelseledamöter som skall förverkliga denna uppgift. 

 Att ge presidiet i uppdrag att till nedan angivna personer översända ovan 

framtagen rekryteringsfolder med inbjudan, att kandidera till någon utav de 

tre exekutiva funktionerna inom Kustmiljögruppens styrelse – Berit 

Holmgren, auktoriserad revisor, Stockholm/Södra Kärr, Lena Gustafsson, 

förtroendevald i Torsås kommun, Nina Johansson, f.d. Va-chef i Torsås 

kommun, Torsås samt Ida Bergqvist, miljöinspektör, Södra Kärr/Kalmar.  

https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/
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 Att valberedningen i sitt rekryteringsarbete så långt det är möjligt skall 

använda sig utav nätverksbyggande och sociala medier. Se § 17011 i detta 

protokoll.  

 Att valberedningen får förnyat uppdrag, att fortsätta sitt idoga arbete med att 

kontakta potentiella och lämpliga styrelsekandidater till de tre exekutiva 

funktionerna – ordförande, kassör och sekreterare, så att en beslutsför 

styrelse så snabbt som möjligt kan installeras, dock senast till 2017-04-30 i 

sina funktioner, för att upprätthålla verksamheten enligt stadgar och 

ändamål. 

 

 

 

§ 17005 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 resp.  

2016-10-10, § 16167 resp. 2016-11-28, § 16199. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016 framkom följande. 

 

Av protokollet från den 28 november 2016, § 16199 framkommer att det är fem 

viktiga aktörer med olika uppgifter och infallsvinklar som denna beslutsparagraf  

såväl omfattar såväl som berörs utav, nämligen Torsås Kommun, Vattenrådet, 

Bygg-och miljönämnden, Lena Ovesson, huvudsponsor till Kustmiljögruppen 

under åren 2017-2019 samt Kustmiljögruppen. 

 

Lena Ovesson har gjort en utfästelse, att ekonomiskt bidra med 30 000 kronor 

per år under tre år – 2017-2019, vilket motsvarar det belopp som 

Kommunstyrelsen i Torsås kommun avslog i sitt beslut per den 31 maj 2016. 

 

Lena Ovessons utfästelse baseras dock på, att… 

 

-     Kustmiljögruppen har en beslutsför styrelse. 

 

- Kustmiljögruppen genom sin styrelse väljer ut de vattenprojekt som har den 

bästa potentialen sett utifrån EU:s vattendirektiv. 

 

- Torsås kommun fungerar som bank, då beviljade medel från Länsstyrelse 

eller andra organisationer och myndigheter först betalas ut efter det att 

vattenprojekt har slutförts, vilket alltid innebär ett ekonomiskt risktagande. 
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- Vattenrådet genom sin sekreterare tillika vattenprojektansvarig i Torsås 

kommun är en aktiv part i sökandet av ekonomiska medel, upprättande av 

ansökningshandlingar samt deltar i genomförandet och redovisning av 

projektet. 

 

- … det finns tydliga regler inom kommunen hur man hanterar donationer, 

sponsring mm från ideell förening, privatperson och företag”. 

 

 

Sammanfattningsvis så är presidet av den uppfattningen, att de farhågor om 

och kring ekonomisk sponsring som fanns inför sammanträdet med Vattenrådets 

styrelse 2016-10-10, § 16167 nu är undanröjda. Planeringen med de vatten- 

projekt som nu ligger i ”pipeline” måste tyvärr av naturliga skäl sakta gå vidare, 

då så gott som all ledig tid i första hand måste reserveras för att valberedningen 

skall kunna rekrytera en beslutsför styrelse till ”Vårträffen 2017”. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

 

2016-12-12 

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

rubriken ”Au 11 januari 2016”. 

 

2016-12-15 

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

med rubriken ”Au 11 januari 2017”. 

2017-01-05 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 
rubriken ”Uppföljning av höstens samtal om att stödja Kustmiljögruppen 
ekonomiskt under de tre kommande åren 2017-2019”. 

 

Vid sammanträdet med Bygg- och miljönämndens AU onsdagen den 11 januari 

2017, till vilket Kustmiljögruppens presidium blivit inbjudna framkom tydligt, 

att kommunstyrelsens beslut från den 31 maj 2016, då det gäller ytterligare 

samverkan och samverkansformer mer var ett slag i luften, utan någon som helst 

grund till följd av okunskap om graden av samverkan. Samtliga deltagare och 

inte minst samhällsbyggnadschefen hade en enig uppfattning om, att 

Kustmiljögruppen gjort betydligt mycket, mycket mer gentemot både 

kommunen och Vattenrådet, än vad som rimligen kan begäras av en ideell 

organisation, då det gäller den medborgardrivna vattenförvaltningen. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Au-11-januari-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Au-11-januari-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Uppfoljning-av-hostens-samtal-om-att-stodja.pdf
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Att mot bakgrund av att alla frågetecken nu är uträtade till utropstecken, då det 

gäller kommunstyrelsens beslut från den 31 maj 2016 samt de strecksatser som 

finns angivna på sidan 10 i detta protokoll är uppfyllda… 

 

Föreslår presidiet styrelsen att besluta att 

 Lägga ärendet till handlingarna 

 

 

 

 

§ 17006 Vår kuststräcka – tankar av Hans Brohlin 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

2017-01-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) till Hans Brohlin, ersättare i 
Kustmiljögruppens styrelse med rubriken ”Vår kuststräcka”. 

 

Ordföranden har i mail 2017-01-09, som finns i diariet med samma datum, bett 

Hans Brohlin, ny ledamot av Kustmiljögruppens styrelse, att ”berätta om kust- 

sträckans känslighet från Bleking och upp mot Oskarshamn”.  

 

Vid sammanträdet med styrelsen 2016-11-28 i pausen ”framkom uppgifter om 

sockel/nivåskillnad med djup på 3 meter, 150 meter ut från land. Vår kust här 

nere är mycket grundare än upp mot Oskarshamn”. 

Ordföranden ger Hans B i uppdrag att till sammanträdet den 23 januari 2017 

utveckla detta resonemang och vad det betyder miljömässigt för övergödning/ 

badvikar och fisklivets förutsättningar! 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Var-kuststracka.pdf
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§ 17007 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport 

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-10-10, § 16169 resp. 2016-11-28, § 16209. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016, § 16209 framkom följande. 

 

 Carina Pålsson, sakkunnig vid vattenenheten på Länsstyrelsen, där Carina P 

                 skriver i mail 2016-11-16, som finns i diariet med samma datum… 

 ”Arbetet med vik för vik är ganska vilande till efter årsskiftet, men preliminärt 

                   har vi valt ut Väsby fjärd samt Grisbäckens mynning + Löftaåns mynning, 

  eftersom där pågår större LOVA-projekt och det känns vettigt med en helhet. 

  Ev. kan vi lägga till ytterligare ett område. Inga vikar i Oskarshamn är utvalda i 

             detta projekt”. 

 Sekreteraren reflekterar över Länsstyrelsens svar utifrån föreslagna val och 

              prioriteringar i Vik för vik projektet – mot en renare Östersjökust, då 

                Torsås kommun, Vattenrådet och Kustmiljögruppen ånyo blivit uppmärk- 

                sammade även i detta vattenprojekt. 

 Att få vara en aktiv part samt en del av det arbete för att öka takten och utveckla 

              samarbetet kring åtgärdsarbete längs Östersjökusten och bygga en kunskapsbank 

               för kustvattenåtgärder måste för oss som Kustmiljögrupp kännas både som en 

                 verklig utmaning och sporre. 

 Carina Pålsson lämnar dörren på glänt för ytterligare ett område, vilket gör att 

                  styrelsen måste ta ställning till om ytterligare en vik inom Torsås kommuns 

                  kustremsa – Kärrabo alternativt Björkenäs skulle kunna vara med och omfattas 

                  av/ingå i Vik för vik projektet. 

 

2016-11-22 

Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening med rubriken ”KALLELSE till ordinarie styrelsemöte med 

Kustmiljögruppen måndagen den 28 november 2016”. 

Av inkommen handling i diariet 2016-11-22 skriver Gunnar Larsson, Kärrabo 

Kustvårdsförening… 

”På styrelsemötet kom vi överens om, att vi avvaktar med beslut tills vi har fått 

mer information från Pernilla”. 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren går igenom inkommen handling i diariet. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Re-Kallelse-till-ordinarie-styrelsesammantrade-2016-11-28.pdf
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2017-01-10 
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid 
Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Vik för vikprojektet Grisbäcken – 
mot en friskare Östersjökust”. 

Carina P skriver och av mailet framgår… 

Att de övriga länsstyrelserna inom projektet vik för vik kommer till Kalmar den 

10 januari 2017 och vi ska starta upp projektet på riktigt i dagarna två. Därefter 

kommer jag att återkomma till er med förslag på några datum. Vi får se hur 

vädret blir, men det kanske inte är en nackdel att det är lite fruset. Innan jul gick 

jag nästan ner mig i gyttjan i mynningsområdet. Vid vår kommande gemen- 

samma träff på plats i Grisbäcken tar jag ev. med mig någon kollega. 

När denna kallelse går ut till styrelsens ledamöter har jag inte fått någon 

återkoppling… 

  från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet om hon varit i kontakt med 

styrelsen för Kärrabo Kustvårdsförening, då de avvaktar med beslut (om 

deltagande i vik för vikprojektet, sekreterarens anmärkning) tills de erhållit 

mer information från Pernilla Landin, 

 från Carina Pålsson, vattenenheten vid Länsstyrelsen, när hon själv och en 

ev. kollega skall besöka Grisbäcken på plats. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta 

 Att detta ärende skall vara med på kallelserna till styrelsemöten under 2017. 

 Att sekreteraren får i uppdrag att informera övriga styrelseledamöter, när 

Carina Pålsson kommer och besöker Torsås, så att de ledamöter som har 

intresse av att delta och förvärva kunskaper om, vilka vattenåtgärder som 

kan tänkas och vidtas, kan närvara. 

 

 

 

§ 17008 Planering inför arbetet med ”Årsredovisning för verksamhetsåret 2016” 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-11-28, § 16203. 

 

 Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016 framkom följande. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Vik-for-vikprojektet-Grisbacken-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
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Vid en tillbakablick under de senaste sex åren, så har arbetet med att ta fram en 

årsredovisning för det verksamhetsår som snart ligger bakom oss fördelats 

mellan de tre exekutiva ledamöterna (ordförande, kassör och sekreterare) i 

styrelsen. 

 

- Kassörens arbete har koncentrerats till de ekonomiska avsnitten såsom 

framtagande av resultat- och balansräkning, ekonomiska flerårsjämförelser, 

resultatdispositioner och tilläggsupplysningar via notförteckning, som sedan 

infogats av sekreteraren i den deskriptiva delen av årsredovisningen. 

 

- Ordförandens arbete har koncentrerats till att leda arbetet med själva fram- 

tagandet av årsredovisningen och att ge en samlad bild över året som gått 

samt med siktet in i framtiden. 

 

- Sekreterarens arbete har koncentrerats till att ta fram de deskriptiva delarna i 

årsredovisningen såsom förvaltningsberättelse, verksamhetsberättelse med 

tonvikt lagd på händelser inom ”kustfamiljen”, verksamhetsberättelse med 

tonvikt lagd på externa aktiviteter presenterad i kalendarisk form. 

 

Enligt föreningens stadgar så skall årsredovisningen överlämnas till föreningens 

revisorer senast den 15 mars 2017, varefter revisorerna har fram till den 15 april 

2017 på sig att genomföra sitt revisionsarbete enligt god revisionssed och lämna 

en revisionsberättelse. 

 

Presidiet har därför kopplat styrelsens kommande sammanträden under första 

kvartalet 2017 och tidpunkten fram till ”Vårträffen 2017” med att ta fram en 

komplett årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Några inkomna handlingar i diariet som berör aktuellt beslutsärende finns inte. 

 

Ordföranden har påbörjat sitt arbete med att ge en samlad bild över verksam- 

hetsåret 2016 med kikarsiktet inställt mot framtiden. Där grön bock markerar att 

utkast föreligger. 

        

Sekreteraren har påbörjat arbetet med att ta fram de deskriptiva delarna i 

årsredovisningen för verksamhetsåret 2016 enligt vad som framgår nedan, där 

grön bock markerar att utkast föreligger. 

 

- Framtagande av bilder och symboler                
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- Förvaltningsberättelsen                                

 

- Verksamhetsberättelse med tonvikt lagd  

på händelser inom ”kustfamiljen”  

 

- Verksamhetsverättelse med tonvikt lagd på externa aktiviteter 

presenterad i kalendarisk form. 

 

- Sammanställning av årsredovisningens samtliga delavsnitt för 

verksamhetsåret 2016, som styrelsen skall ta ställning till vid sitt 

sammanträde måndagen den 6 mars 2017. 

 

 

Kassören har påbörjat sitt arbete med att ta fram delarna i det viktiga 

ekonomiska avsnittet i årsredovisningen, som omfattar delarna… 

 

- Framtagande av resultat- och balansräkning. 

 

- Inom linjen poster – Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. 

 

- Ekonomiska flerårsjämförelser, resultatdispositioner och tilläggsupp- 

lysningar. 

 

Sekreteraren påtalar vikten av att årsredovisningen i alla sina delar är färdig i 

god tid före det, att kallelsen till mars månads styrelsemöte lämnar sekretariatet 

måndagen den 27 februari 2017. 

 

 

 

 

 

§ 17009 Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 2017 

 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

2016-12-11 
Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, kommunikatör vid Havs- och 
vattenmyndigheten med rubriken Boka in Havs- och vattenforum 16-17 maj i 
din kalender. 

2017-01-09 
Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Boka-in-Havs-och-vattenforum-16-17-maj-i-din-kalender.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Sv-Externa-och-egna-aktiviteter-kalendarium-vintern-varen-2017.pdf
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med rubriken Externa och egna aktiviteter – kalendarium vintern/våren 
2017. 

2017-01-09 
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen 
i Kalmar län med rubriken ”Inspirations- och kunskapsdag – vatten”. 

 

Sekreteraren har gjort en sammanställning av såväl externa såväl som egna 

aktiviteter under vintern/våren 2017 i form av ett kalendarium över nu kända 

aktiviteter för att underlätta styrelsens arbete efter den 30 april 2017. 

 

 

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. 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. Mer information får du på den blå länken nedan 

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

8-feb.aspx  

2017-03-06 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  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inspirations-och-kunskapsdag-vatten.pdf
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/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
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
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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. 

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. 

          Anmälan öppnar i januari. Vi återkommer då. Mer information på länken 

                     www.havochvatten.se/havforum 

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. 

 Likaså är de två styrelsesammanträdena med Vattenrådet under vintern/våren 

              2017 ännu inte fastställda. 

 

 Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 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. 

 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. Även de tillkommande aktiviteterna skall administreras på det 

sätt som föreslagits i första stycket ovan. 

 

 

 

§ 17010 Hemsidan 

 

 Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-11-28, § 16201. 

http://www.vattenorganisationer.se/bruatorpsan/
http://www.havochvatten.se/havforum
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 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

 Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

2016-11-30 
Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) från Frida Portin med rubriken 
”Garpens Vänner”. 

2017-01-09 
Inkommer kopia av mail (PDF) till Ove Lindh, ersättare i Kustmiljögruppens 
styrelse med rubriken ”Foton på ledamöter i styrelsen för Kustmiljögruppen”. 

2017-01-12 
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med 
rubriken ”Kustmiljögruppens närverk och kontaktytor”. 
 

Sekreteraren redogör för den genomgång och uppdatering som skett av 

hemsidan inför den vaktavlösning som sker efter den 30 april 2017, då ny 

sekreterare efterträder Kåge Eklund.  

 

Nu genomförd uppdatering av hemsidans aktualitetsgrad är både en skyldighet 

som åvilar sekreteraren i egenskap av webbredaktör, men utgör även en tillgång 

för de både gamla som nya ledamöter som mönstrar på som besättning på 

Kustmiljöskutan den 1 maj 2017. 

För alla ledamöter gäller att hemsidan är den enda och uteslutande 

kunskapsbank, som finns för Kustmiljögruppen sedan den 19 juli 2011, då Kåge 

E tillträdde sin post som sekreterare i Kustmiljögruppen. 

Sekreteraren går igenom linjalrubrik efter linjalrubrik på hemsidans första sida 

och lämnar sina kommentarer på det aktuella informationsläget och hur långt 

arbetet kommit. 

Linjalrubriken  

”Hem” uppdateras regelbundet fram till 2017-04-30, då detta är en 

                 aktualitetssida 

”Nyheter” uppdateras regelbundet fram till 2017-04-30, då detta är en 

                aktualitetssida 

”Om oss” har uppdaterats i alla sina nio underrubriker, dock med undantag 

                    av bilder på styrelsens samtliga ordinarie, adjungerade och 

                   ersättande ledamöter, som Ove Lindh lovat att leverera. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Garpens-vanner.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Foton-pa-ledamoter-i-styrelsen-for-Kustmiljogruppen.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Kustmiljogruppens-natverk-och-kontaktytor.pdf
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”Aktuella Denna linjalrubrik skall kompletteras med de två senast inkomna 

Projekt” vattenprojekten, nämligen Badudden i Bergkvara, som är ett 

                      utav sammanlagt 12 delprojekt, som genomfördes 2014 – 2015 

                 utmed kuststräckan inom Kärrabo Kustvårdsförening från 

                Badudden i norr till Skeppevik i söder. 

 Det andra och senaste vattenprojektet är ”Vik för vik – mot en 

               friskare Östersjökust” som sker i samverkan med Länsstyrelsen i 

      Kalmar län, Vattenrådet i Torsås kommun och Kustmiljögruppen. 

”Stöd Kust- Denna linjalrubrik med sina två underrubriker är helt uppdaterad 

 miljögrup-   även med uppgiften att Lena Ovesson, Spring Systems är vänföre- 

 pen              tagare och huvudsponsor till Kustmiljögruppen under åren 2017- 

               2019. 

Dokument- uppdateras regelbundet fram till 2017-04-30, då detta är en 

arkiv           aktualitetssida. 

Länkar Denna linjalrubrik är uppdaterad i alla sina delar. 

Informa- Denna linjalrubrik är uppdaterad i alla sina delar. 

tion 

Kontakt Denna linjalrubrik är helt uppdaterad vad avser information om 

styrelseledamöternas telefon och E-postadresser, dock med 

undantag av bilder på styrelsens samtliga ordinarie, adjungerade 

och ersättande ledamöter, som Ove Lindh lovat att leverera. 

Other Denna linjalrubrik är uppdaterad i alla sina delar. 

languages 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Tacka sekreteraren för redogörelse och genomgång av hemsidans 

aktualitetsgrad. 

 Lägga ärendet till handlingarna. 
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§ 17011 Kustmiljögruppen finns nu även på Facebook sedan 2016-12-16 

 Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 Sekreteraren går igenom inkomna handlingar i diariet. 

2016-12-12 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken 
”Kustmiljögruppen på Facebook”. 

2016-12-15 
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med 
rubriken ”Möte Facebook”. 

2016-12-15 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken 
”Du har bjudits in att bli en administratör för Torsås Kustmiljögrupp”. 

2016-12-15 
Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med 
rubriken ”Material till eftermiddags möte” jämte två bifogade filer… 
# Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016. (PDF) 
# Vi söker våra efterträdare på Kustmiljögruppens facebook-sida. (PDF) 
 

Efter styrelsemötet den 28 november 2017 dammade presidiet av ett gammalt 

förslag från julen 2014, om att finnas med på de sociala medierna för att berätta 

och sprida kunskap om Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda.  

Det känns viktigt för oss i presidiet, som avgående ledamöter, att vi så långt som 

det bara är möjligt kan finnas med i det brus av känslor, uppfattningar, tankar 

och tyckanden som de sociala medierna dagligen utgör för många människor. 

Inte minst är det viktigt i det idoga rekryteringsarbete som valberedningen har 

på sin agenda för att skapa en beslutsför styrelse av vad som framkommer i 

denna kallelse enligt § 17004. Alla initiativ måste betraktas som vällovliga, där 

ingen ansträngning är tillräcklig för att uppnå detta mål. 

Mottot för presidiets agerande om att synas på Facebook vid beslutstillfället har 

varit och är ”syns man, så finns man”, där man kan bytas ut mot substantivet 

Kustmiljögruppen. 

 

Johan Blomqvist kontaktades och ett koncept på Facebook togs fram, där 

avspark skedde redan den 16 december 2017.  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Kustmiljogruppen-pa-facebook.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Mote-Facebook.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Du-har-bjudits-in-att-bli-en-administrator-for-KMG-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Re-Material-till-eftermiddagens-mote.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-4-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Vi-soker-ordforande-och-sekreterare.pdf
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Kustmiljögruppens adress på Facebook är… 

https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/ 

Nu efter helgerna på det nya verksamhetsåret 2017 så finns det i pipeline en 

kaskad av inlägg, som kommer att presenteras i första hand fram till den 30 april 

2017. 

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 Facebook skall vara ett utav de sociala medierna för att berätta och sprida 

kunskap om Kustmiljögruppens tankar, mål, visioner och agenda.  

 Att valberedningen i sitt rekryteringsarbete så långt det är möjligt skall 

använda sig utav nätverksbyggande och sociala medier. Se § 17011 i detta 

protokoll.  

 

 

 

 

§ 17012 ”Vårträff 2017” lördagen den 29 april 2017 

 

Se tidigare ärendebeskrivning och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträde 2016-11-28, § 16212. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 28 november 2016 framkom följande. 

 

Styrelsen beslutade att 

 

 Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” skall avhållas/genomföras lördagen den 

29 april 2017. 

 

 Presidiet får återkomma till styrelsen om program för ”Vårträffen 2017” 

under första kvartalet 2017. 

 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren redogör för att Lena Ovesson, Spring Systems i Torsås har 

inbjudits till Vårträffen 2017, som huvudtalare i egenskap av huvudsponsor för 

Kustmiljögruppens medborgardrivna vattenförvaltning ”för ett gott liv i en 

livskraftig kommun” under åren 2017-2019.  

https://www.facebook.com/kustmiljogruppen/
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Lena O kommer att inleda ”Vårträffen 2017” genom att ge sin syn på hur viktigt 

det är med lokalt engagemang och lokalt ansvar för den närmiljö vi dagligen 

lever i och är så beroende av. 

 

Efter Lena Ovessons tal kommer kommunens inbjuda representanter att ge sin 

syn på vad den medborgardrivna förvaltningen i Kustmiljögruppens namn har 

haft för historisk betydelse, men givetvis även framledes – och det är givetvis 

det viktigaste - kommer att ha ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”. 

 

Härefter följer Årsmötet enligt vad som framgår av § 14 i stadgarna med tillägg 

för val av ordförande, kassör och sekreterare, vilket även de inbjuda gästerna 

gärna få delta i. 

 

Pia har bokat BBK klubbstuga i Bergkvara hamn, Dalskärsvägen 4. 

 

Av presidiet skissat program enligt ovan är just en principskiss och för 

närvarande inget annat. 

 

 

Presidiets föreslår styrelsen att besluta att 

 

 Detta ärende skall vara med vid samtliga kallelser till styrelsemöten intill 

den 30 april 2017. 

 

 Presidiet får återkomma till styrelsen om detaljerat program med hålltider 

för ”Vårträffen 2017” under första kvartalet 2017. 

 

 

 

Informationsärenden §§ 17013 – 17026 (stående ärenden) 

Sekreteraren föredrar nedan inkomna informationsärenden och då det inte under 

överläggningen framkommer synpunkter och tankar som kräver beslut…  

 

Beslutar styrelsen att  

 

 Lägga informationsärendena till handlingarna.  

 

 

§ 17013 Vattenrådet 

2016-12-12 

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

rubriken ”God Jul och Gott Nytt År”!  

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/God-Jul-och-Gott-Nytt-Ar-1.pdf
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§ 17014 Ölands Vattenråd 

              2016-12-22 

               Inkommer mail (PDF) från Kristin Bertilius, Ölands Vattenråd med rubriken 

                 ”God helg önskar Ölands Vattenråd!” 

 

§ 17015 Ostkustens vattensamling 

 Inga inkomna ärenden 

 

 

§ 17016 Lyckebyåns vattenförbund 

 Inga inkomna ärenden 

 

 

§ 17017 Bräkneåns vattenråd 

 Inga inkomna ärenden 

 

 

§ 17018 Kalmarsundskommissionen 

                2016-12-05 

              Inkommer svarsmail (PDF) från Anna Thore, miljöstrateg vid WSP Group 

       Environment med rubriken ”Kustmiljögruppens representation i KSKs 

                samverkansgrupp”. 

 

 

§ 17019 Torsås kommun 

 Inga inkomna ärenden 

 

 

§ 17020 Länsstyrelsen i Kalmar län 

             2016-12-21 

                    Inkommer mail (PDF) från Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken 

                ”Miljömålsnytt i Kalmar län, december 2016”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/God-helg-onskar-Olands-vattenrad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-representation-i-KSKs-samverkansgrupp-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Miljomalnsnytt-december-2016.pdf
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2017-01-09 
Inkommer mail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid Länsstyrelsen 
i Kalmar län med rubriken ”Inspirations- och kunskapsdag – vatten”. 
 

 

§ 17021 HaV – Havs- och vattenmyndigheten 

               2016-12-11 

                    Inkommer mail (PDF) från Pia Ahnlund, kommunikatör vid Havs- och 

                vattenmyndigheten med rubriken Boka in Havs- och vattenforum 16-17 maj i 

             din kalender. 

2016-12-16 
Inkommer mail (PDF) från Havs- och vattenmyndigheten med rubriken ”Hav 
inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter”. 
 

§ 17022 WebbochForm.se 

                2016-11-30 

                  Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med 

                rubriken ”Nya bilder från föreningsstämman lördagen den 29 oktober 2016”. 

2016-12-05 

Inkommer svarsmail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med 

rubriken ”Nytt avtal mellan Kustmiljögruppen och Webbochform.se för 

verksamhetsåret 2017”. 

2017-01-01 
Inkommer mail (PDF) från Johan Blomqvist, Webbochform.se med rubriken 
”Fakturor 170101”. 
 

 

§ 17023 Greppa Näringen 

                2016-11-30 

              Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Danska forskare 

                   lanserar unik fosforsensor”. 

2016-12-16 
Inkommer mail (PDF) från Greppa Näringen med rubriken ”Lantbrukare och 
medborgare i tänkt samarbete”. 
 
 

§ 17024 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt 
                   2016-12-19 
                Inkommer svarsmail (PDF) från Pernilla Landin, sekreterare i Vattenrådet 
                     med rubriken ”Prästkragemodellen har nu fått sin/sina bärare”. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Inspirations-och-kunskapsdag-vatten.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Boka-in-Havs-och-vattenforum-16-17-maj-i-din-kalender.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/HaV-infor-individuell-och-arlig-fordelning-av-fiskemojligheter.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-VB-Nya-bilder-fran-foreningsstamman-lordagen-den-29-oktober-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Re-Nytt-avtal-mellan-KMG-och-Webbochform.se-for-verksamhetsaret-2017.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Fakturor-fr-Webbochform.se-170101.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Danska-forskare-lanserar-unik-fosforsensor.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Lantbrukare-och-medborgare-i-tankt-samarbete.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Prastkragemodellen-har-nu-fatt-sin-sina-barare.pdf
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§ 17025 Nyhetsbrev nr 4 – Vintern 2016 

2016-12-16 
Centralt utskick av… 
Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016 (PDF) via… 
# mail (PDF) till kontaktpersonerna i Kustmiljögruppens medlemsföreningar, 
# mail (PDF) till Kustmiljögruppens vänföretag, sponsorer, 
# mail (PDF) till förtroendevalda och exekutiva personer inom Torsås 
kommun, 
# mail (PDF) till övriga exekutiva personer inom offentlig förvaltning, 
myndigheter och organisationer samt massmedia eller i övrigt är 
intresserade av vår verksamhet. 

2016-12-16 
Inkommer svarsmail (PDF) från Lena Ovesson, Spring Systems med 
rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016”. 

2016-12-16 
Inkommer svarsmail (PDF) från Maria Tholén Barmark, landshövdingens 
sekreterare i Kalmar län med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – 
vintern 2016”. 

2016-12-16 
Inkommer svarsmail (PDF) från Egon Bergman, Järnsida Stugägareförening 
med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 2016”. 

2016-12-16 
Inkommer svarsmail (PDF) från Gunnel Göstasson, Gunnarstorps 
Miljöförening med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 
2016”. 

2016-12-16 
Inkommer svarsmail (PDF) från John Bräutigam. Kustmiljögruppens f.d. 
ordförande med rubriken Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 4 – vintern 
2016″. 

2016-12-19 
Inkommer svarsmail (PDF) från Carina Pålsson, Vattenenheten vid 
Länsstyrelsen i Kalmar län med rubriken ”Kustmiljögruppens Nyhetsbrev nr 
4 – vintern 2016”. 

 

§ 17026 Massmediakontakter 

                2016-11-30 

                   Inkommer via postbefordran Information från Bergkvara Samhällsförening – 

                     Nyhetsbrev 2016 – december. (PDF) 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Nyhetsbrev-Kustmiljogruppen-utgava-4-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-4-2016-till-kontaktpersonerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-4-2016-till-sponsorerna.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-4-2016-till-Torsas-kommun.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-Nyhetsbrev-4-2016-ovriga.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-nyhetsbrev-nr-4-vintern-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-Nyhetsbrev-nr-4-vintern-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-Nyhetsbrev-nr-4-vintern-2016-1.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-Nyhetsbrev-nr-4-vintern-2016-2.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-Nyhetsbrev-nr-4-vintern-2016-3.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-KMGs-Nyhetsbrev-nr-4-vintern-2016-4.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Samhallsforeningen-informerar-december-2016.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Samhallsforeningen-informerar-december-2016.pdf
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2016-12-07 
Sekretariatet besvarar mail (PDF) från Solvändan Möre Bok med rubriken 
”Terminens sista Torsåsblad”. 

2016-12-12 
Inkommer mail (PDF) från Solvändan förlag med rubriken ”Påminnelse”. 

2016-12-21 

Inkommer vidarebefordrat mail (PDF) till Leif Pettersson, Barometern-OT 

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

2017-01-10 
Inkommer kopia av mail (PDF) från Pia Prestel, t.f. ordförande för 
Kustmiljögruppen med rubriken ”Kustmiljögruppen redo för ännu ett nytt 
vattenprojekt”. 
 

 

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/  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/  

 

 

Delgivningsärenden samt mötets avslutande §§ 17027 - 17029  

§ 17027 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2016-11-28 – 2017-01-23 

2016-12-01 
Sekretariatet expedierar via mail (PDF) ”Protokollet från Kustmiljögruppens 
styrelsemöte måndagen den 28 november 2016” till styrelsens samtliga 
ledamöter och ersättare såväl för verksamhetsåret 2016 såväl som nyvalda 
för 2017, föreningens revisorer samt till Rune Fransén och Leif Lindberg, 
Kustmiljögruppen, Lena Ovesson, Spring Systems, Pernilla Landin, 
sekreterare i Vattenrådet, Frida Portin, Garpens Vänner. 

2016-12-07 
Inkommer svarsmail (PDF) från Christer Johansson, ersättare i 
Kustmiljögruppens styrelse fr.o.m. 2017-01-01. 

 

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

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Terminens-sista-Torsasblad.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Paminnelse.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/VB-Vik-for-vik-mot-en-friskare-Ostersjokust.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/KMG-redo-for-annu-ett-nytt-vattenprojekt.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Exp-av-styrelseprotokoll-2016-11-28.pdf
http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/05/Sv-Re-Protokoll-från-KMGs-styrelsemote-2016-11-28.pdf
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http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-

01/  

http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/  

 

§ 17028 Nästa styrelsemöte  

Nästa styrelsemöte sker måndagen den 6 mars 2017, klockan 18.00 hos Pia 

                  Prestel i hennes bostad med adress Gåsstigen 10, Ragnabo/Bergkvara 

 Kallelse med vägbeskrivning kommer att skickas ut senast måndagen den 27 

              februari 2017. 

 

 

§ 17029 Mötets avslutande 

 

 

Bergkvara den 16 januari 2017 

 

 

Pia Prestel                                                                       

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

                                                                                    Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2/diarium-2016-fr-o-m-2016-05-01/
http://www.kustmiljogruppen.org/diarium-2017-fr-o-m-2017-01-01/

