
Efter remissvar från Rune Fransén och Leif Lindberg med beaktande 

av presidiets reflektioner bör texten på sidorna 7 -8 i kallelsen ha 

följande slutliga ordalydelse. 

 

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 ideell, idé- och medborgardriven vatten- 

förvaltning. 

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. 

 För att kunna vara en obunden och sakkunnig miljödebattör bör Kustmiljö- 

gruppen efter noggrant övervägande lämna Vattenrådets styrelse efter kvali- 

ficerat beslut av medlemsföreningarna. 

 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 vattenkonfe- 

renserna mellan åren 1999 och 2007. 

 Att genom goda kontakter med medlemsföreningarna stimulera dessa till 

lokala vattenmiljöinsatser i samverkan med kommunen 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 idé- och 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. 

 

 


