
 

 
 

Kallelse till styrelsemöte 

 

 

 

Tid: Måndagen den 6 mars 2017, klockan 18.00. 

Plats: Hos Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo. 

 Vägbeskrivning medföljer kallelsen. 

 

 

§ 17030 Mötets öppnande 

Föregående protokoll från…  

 

- styrelsens ordinarie sammanträde - Styrelsemöte den 23 januari 2017,  

§§ 17001 – 17029 (PDF) godkänns/justeras. 

 

 

§ 17031 Dagordning 

 

 Fastställande av dagordning. 

  

Med tillägg för ärendet/ärendena… 

 

  

  

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Beslutsärenden §§ 17032 – 17038 

 

§ 17032 Ekonomi. Kustmiljögruppens ekonomiska ställning och resultat. 

§ 17033 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016. 

§ 17034 Valberedning 2016/2017 – redovisning av det aktuella rekryteringsläget per den 

                    6 mars 2017. 

§ 17035 Mediaplan – så uttrycker vi oss i massmedia. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/12/Styrelseprotokoll-fran-overlaggning-2017-01-23.pdf


§ 17036 Havs- och vattenforum i Göteborg den 16-17 maj 2017 i samverkan med 

                  Vattenrådet. 

§ 17037 Vår kuststräcka – tankar av Hans Brohlin. 

§ 17038 Projekt ”Vik för vik – mot en friskare Östersjökust” – lägesrapport. 

§ 17039 ”Vårträff 2017” lördagen den 22 april 2017 - OBS NYTT DATUM. 

 

 

Presidiets förslag till dagordning - Informationsärenden §§ 17040 – 17052 (stående ärenden) 

§ 17040 Vattenrådet. 

§ 17041 Ölands Vattenråd. 

§ 17042 Ostkustens vattensamling. 

§ 17043 Lyckebyåns vattenförbund. 

§ 17044 Bräkneåns vattenråd. 

§ 17045 Kalmarsundskommissionen. 

§ 17046 Torsås kommun. 

§ 17047 Länsstyrelsen i Kalmar län. 

§ 17048 HaV – Havs- och vattenmyndigheten. 

§ 17049 WebbochForm.se.  

§ 17050 Greppa Näringen. 

§ 17051 Kustmiljögruppens nya- och pågående vattenprojekt – Prästkragemodellen. 

§ 17052 Massmediakontakter. 

 

 

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

 

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

 

Presidiets förslag till dagordning - Delgivningsärenden samt mötets avslutande  

§§ 17053 – 17055 

 

§ 17053 Delgivningsärenden – Handlingar i diariet som återfinns på hemsidan för 

                    perioden 2017-01-24 – 2017-03-06. 

 

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

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

 

 

§ 17054 Nästa styrelsemöte. 

 

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


§ 17055 Mötets avslutande. 

 

 

Bergkvara den 27 februari 2017 

 

 

Pia Prestel                                                                       

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

                                                                                    Sekreterare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


