
 

 
 

                Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen 

 

Tid:  Måndagen den 6 mars 2017, klockan 18.00. 

Plats:  Hos ordföranden Pia Prestel i dennas sommarbostad i Ragnabo, 

                                          Bergkvara. 

Närvarande: Pia Prestel, t.f. ordförande 

Lena Peribert, kassör 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, sekreterare  

Gunnar Larsson, tjänstgörande ersättare 

Ove Lindh, tjänstgörande ersättare 

Kifle Yessab, tjänstgörande ersättare 

Anmält förhinder att delta 

Robert Briland, ledamot 

Hans Brohlin, ledamot 

Rune Fransén, adjungerad ledamot 

Christer Johansson, ersättare 

Magnus Rosenborg, ledamot 

Jarl Sturesson, ledamot 

Övriga deltagande 

Bo Johnér, adjungerad ledamot  

 

 

 

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

 

Se tidigare ärendebeskrivningar och beslut i detta ärende från styrelsens 

sammanträden 2016-11-28, § 16212 resp. 2017-01-23, § 17012. 

 

Vid styrelsens sammanträde den 23 januari 2017, § 17012 framkom 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.  

 

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 inbjudna representant/-er ge sin 

syn på vad den medborgardrivna vatten 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 får 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. 

 

 

Styrelsen beslutar 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. 

 

Vid dagens överläggning med styrelsen framkommer följande. 

 

Sekreteraren vill särskilt uppmärksamma ledamöterna på att datumet för 

”Vårträffen 2017” med efterföljande årsmöte sker en vecka tidigare än som det 

tidigare beslutats om, nämligen lördagen den 22 april 2017, med anledning av 

att BBK:s klubbstuga vid kontroll var dubbelbokad. 

 

Sekreteraren kommer att använda sig utav hemsidan under ”senaste nytt” för att 

kontinuerligt uppdatera och distribuera all den information och samtliga 

förberedelser som krävs för att ”Vårträffen 2017” skall kunna genomföras på ett 

bra och optimalt sätt för alla inblandade parter och aktörer. 



 

Detta sker på den blå klickbara länken nedan. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppens-vartraff-2017-med-

efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/  

 

Samtliga nedan angivna uppgifter skall finnas tillgängliga på hemsidan senast 

måndagen den 27 mars 2017, då både kallelser sker till det kommande styrelse- 

mötet med Kustmiljögruppen 2017-04-03 samt till den kommande Vårträffen 

2017 och det kommande årsmötet 2017-04-22. 

 

Uppgifter som skall finnas tillgängliga på hemsidan är… 

 Inbjudan till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” avser gäster. 

 Kallelse till Kustmiljögruppens ”Vårträff 2017” avser medlemsföreningar. 

 Detaljerat program med hålltider. 

 Checklista 2017 (PDF) för genomförande av ”Vårträffen 2017” – gäller 

endast styrelsens ledamöter. 

  FULLMAKT, att företräda annan förening.  

 Deltagarförteckning i bokstavsordning vad avser efternamn. 

 

Handlingar till Årsmötet med Kustmiljögruppens medlemsföreningar: 

 Styrelsens behandling och framtagande av ”Årsredovisning för 

verksamhetsåret 2016” med förslag till årsmötet att besluta enligt protokoll   

 Styrelsens förslag till dagordning. 

  Revisionsberättelse för tiden 2016-01-01 – 2016-12-31, kommer även att 

föredras av revisorerna på årsmötet.  

 Årsredovisning för verksamhetsåret 2016 med namnunderskrifter. 

 

Ove Lindh uppmanar sekreteraren att vid utformandet av kallelsen till 

”Vårträffen 2017” med efterföljande årsmöte särskilt tänka på och betona vikten 

av att det åtminstone finns en representant från varje medlemsförening. 

http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppens-vartraff-2017-med-efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/
http://www.kustmiljogruppen.org/kustmiljogruppens-vartraff-2017-med-efterfoljande-arsmote-lordagen-den-29-april-2017/


Bo Johnér betonar vikten av, att arbetet fördelas mellan ledamöterna i styrelsen, 

så att varje ledamot har sitt speciella ansvarsområde. Bo Johnér erbjuder sig 

därför att köpa in de livsmedel, som behövs till ”Vårträffen 2017” och dess 

deltagare.  

 

Presidiet föreslår styrelsen att besluta att 

 ”Vårträffen 2017” skall ske lördagen den 22 april 2017. 

 Sekreteraren äger rätt, att på delegation använda sig utav hemsidan under 

”senaste nytt” för att kontinuerligt uppdatera och distribuera all den 

information och samtliga förberedelser som krävs för att ”Vårträffen 2017” 

med efterföljande årsmöte enligt § 14 i stadgarna skall kunna genomföras på 

ett bra och optimalt sätt för alla inblandade parter och aktörer. 

 

 Checklistan skall användas även denna gång med uppgift om vem som skall 

göra vad med uppmaning till styrelsens ledamöter om en bättre spridning av 

ansvaret inom styrelsen. 

 

 

Styrelsen beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 


