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Tid:  Lördagen den 6 maj 2017. 

 

Plats:  BBK:s klubbstuga, Dalskärsvägen 4 i Bergkvara småbåtshamn. 

 

Närvarande: Alexandersson, Rune – Kärrabo Kustvårdsförening  

Berglund, Hagström, Gunilla – Kustmiljögruppen 

Blomqvist, Roland – Södra Kärr Samfällighetsförening 

Eklund, Karl-Gustaf (Kåge) – Kustmiljögruppen 

Fransén, Rune – Kustmiljögruppen  

Gustafsson, Olle - Norragårdens Samfällighetsförening 

Göstasson, Gunnel - Gunnarstorps Miljöförening 

Hellman, Jan – Kustmiljögruppen 

Hellman, Solbrith – Miljöföreningen Södra Ragnabo 

Johnér, Bo – Kustmiljögruppen 

Lindberg, Leif – Bergkvara Hembygdsgille 

Lindh, Owe - Bergkvara Samhällsförening/Torsåsbygdens 

                      sportfiskeklubb genom fullmakt 

Prestel, Pia - Kustmiljögruppen 

Wahlström, Göran - Djursviks Samhällsförening 

 

 Övriga deltagare 

Ahlberg, Kerstin – Länsstyrelsen i Blekinge län 

Landin, Pernilla – Vattenrådet  

Nilsson, Mattias – Miljökontoret, Torsås kommun 

 

  9 stycken röstberättigade medlemsföreningar av 20 är närvarande 

                                         på det extra årsmötet, vilket motsvarar 45 % av medlemsföre- 

                                   ningarna. 

  

     

   

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2011/12/logga.jpg
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§ EÅ1717 Årsmötet öppnas av Kustmiljögruppens t.f. ordförande  

 

Pia Prestel, Kustmiljögruppens t.f. ordförande öppnar det extra årsmötet för 

verksamhetsåret 2017 och hälsar deltagarna varmt välkomna utifrån vatten- 

pentaeders fem hörnstenar som är miljö, boende, rekreation, näringsliv och 

samhälle med vattnet i centrum ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”.  

Klicka på den blå länken för att ta del av Vattenpentaedern. (PDF) 

 

 

§ EÅ1718 Godkännande av kallelse och det extra årsmötets behöriga utlysning. 

 

 I stadgarna framgår av paragraf 15 – att extra årsmöte, skall hållas när styrelsen 

                eller revisorn finner att det är nödvändigt och/eller när minst fem av Kustmiljö- 

               gruppens medlemsföreningar kräver detta genom en skriftlig begäran tillsänd 

                 styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som skall behandlas av 

                   det extra årsmötet. 

 Av paragraf 14 - Årsmöte, framgår att kallelse skall utgå 14 kalenderdagar före 

             tidpunkt för årsmöte, ett förhållande som även är tillämpbart i detta fall. 

 

Sekreteraren redogör för att sekretariatet har vid följande datum kommunicerat 

muntligt enligt det uppdrag som presidiet fick av årsmötet den 22 april 2017,  

§ Å1713, via hemsidan under senaste nytt, samt via E-post till medlems- 

föreningarnas kontaktpersoner ”Kallelse till extra årsmöte” enligt vad som 

framgår nedan… 

 

 2017-04-22 – muntlig kallelse till de medlemsföreningars kontaktpersoner 

                       som var närvarande vid årsmötet den 22 april 2017. 

 2017-04-22 – senaste nytt på hemsidans förstasida.  

 2017-04-23 – Inbjudan till medlemsföreningarnas kontaktpersoner via mail 

                      (PDF) 

                        

  

Presidiet föreslår det extra årsmötet att besluta att 

  

 Godkänna av sekretariatet utsänd kallelse till det extra årsmötet. 

 Godkänna mötets behöriga utlysande. 

 

 

Det extra årsmötet beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Vattenpentaedern.pdf
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§ EÅ1719 Godkännande av dagordning. 

 

Dagordningen och samtliga de ärenden som stadgeenligt skall behandlas på 

årsmötet har sedan den 22 april 2017 funnits tillgängliga på hemsidan under 

”senaste nytt” på länken som återfinns överst på nästkommande sida. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/extra-arsmote-i-kustmiljogruppen-lordagen-

den-6-maj-2017/  

 

Mot bakgrund av den information som valberedningen lämnade vid årsmötet 

med kort framförhållning till deltagarna fick presidiet av årsmötet från den 22 

april 2017 omgående uppdraget, att kalla till ett extra årsmöte vid tidpunkt, som 

årsmötet beslutade skulle ske lördagen den 6 maj 2017. 

 

 

 Ordföranden föreslår det extra årsmötet att besluta att  

 

 Godkänna av sekretariatet upprättat förslag till dagordning 

 

 

Det extra årsmötet beslutar  

 

 I enlighet med ordförandens förslag 

 

 

 

Fastställd dagordning - beslutsärenden 

 

 § EÅ1718.   Godkännande av kallelse och det extra årsmötets behöriga 

                                          utlysning. 

 § EÅ1719.   Godkännande av dagordning.  

§ EÅ1720.  Fastställande av röstlängd. 

§ EÅ1721.   Fullmakter. 

§ EÅ1722.  Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 

§ EÅ1723.   Val av två personer att jämte ordföranden justera årsmötets 

                     protokoll, som även är rösträknare. 

 § EÅ1724 Val av ny ordförande för tiden 2017-05-08 – 2018-12-31. 

 § EÅ1725 Val av tre ordinarie ledamöter. 

 § EÅ1726 Val av en adjungerad ledamot för tiden 2017-05-08 – 2017-12-31. 

§ EÅ1727 Entlediga samtliga ledamöter i valberedningen per den 7 maj 

                   2017 från sitt uppdrag, att nominera kandidater till en besluts- 

                   för styrelse avseende verksamhetsåren 2017/2018.  

 § EÅ1728  Mötets avslutande. 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/extra-arsmote-i-kustmiljogruppen-lordagen-den-6-maj-2017/
http://www.kustmiljogruppen.org/extra-arsmote-i-kustmiljogruppen-lordagen-den-6-maj-2017/
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§ EÅ1720 Fastställande av röstlängd 

 

 Sekreteraren redogör för, att röstlängden utgörs av de medlemsföreningar som 

  är representerade på årsmötet och där varje medlemsförening har en röst oavsett 

  hur många närvarande som representerar en och samma medlemsförening i  

                enlighet med vad som stadgas i § 16. 

 

 

Presidiet föreslår det extra årsmötet att besluta att 

 

 Om behov föreligger så skall röstlängd upprättas. 

 

 Antalet avlagda röster kan maximalt uppgå till nio, då endast nio 

medlemsföreningar är representerade vid årsmötet. 

 

 

 

Det extra årsmötet beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag 

 

 

 

 

§ EÅ1721 Fullmakter 

 

 Fullmakter skall vara skriftliga, då medlemsförening företräder annan 

  medlemsförening. Blankett för Fullmakt har bifogats kallelsen. 

 

 Ordföranden frågar om de närvarande medlemsföreningarnas kontaktpersoner 

  genom fullmakt företräder annan medlemsförening.  

 

Ordföranden konstaterar, att Torsåsbygdens Sportfiskeklubb är representerad på 

               det extra årsmötet genom Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening 

   

 

  

 Ordföranden föreslår det extra årsmötet att besluta att 

 

 Godkänna att Ove Lindh genom fullmakt representerar Torsåsbygdens 

Sportfiskeklubb vid det extra årsmötet. 

 

 

Det extra årsmötet beslutar  

 

 I enlighet med ordförandens förslag. 
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§ EÅ1722 Val av ordförande och sekreterare för det extra årsmötet 

 

 Presidiet föreslår det extra årsmötet att besluta att till 

  

 Ordförande välja Pia Prestel och till 

 

 Sekreterare välja Karl-Gustaf Eklund. 

 

 

Det extra årsmötet beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ EÅ1723 Val av två personer att justera årsmötesprotokollet, som även fungerar som 

 rösträknare 

 

 Presidiet föreslår det extra årsmötet att besluta att till  

 

 Protokollsjusterare välja Ove Lindh, Bergkvara Samhällsförening och Göran 

Wahlström, Djursviks Samhällsförening. 

 

 Justering av det extra årsmötesprotokollet kommer att ske påföljande dag, 

söndagen den 7 maj 2017, klockan 15.00 hos sekreteraren Karl-Gustaf 

(Kåge) Eklund i dennes bostad i Södra Kärr. 

 

 

Det extra årsmötet beslutar  

 

 I enlighet med presidiets förslag. 

 

 

 

 

§ EÅ1724 Val av ordförande för tiden 2017-05-08 – 2018-12-31 

 

 Valberedningen föreslår det extra årsmötet att besluta att till… 

 

 Ordförande för Torsås Kustmiljögrupp avseende mandatperioden  

2017-05-08 – 2018-12-31 enhälligt välja Kerstin Ahlberg. 
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Det extra årsmötet beslutar att 

 

 Med acklamation välja Kerstin Ahlberg, som ordförande för Torsås 

Kustmiljögrupp för tiden 2017-05-08 – 2018-12-31. 

 

 

 

§ EÅ 1725 Val av tre ordinarie ledamöter 

 Valberedningens ordförande tillika ordförande för dagens extra årsmöte föreslår 

               det extra årsmötet att besluta att till ordinarie ledamöter samtidigt och på en 

               gång välja… 

 Mattias Nilsson, för mandatperioden 2017-05-08 – 2018-12-31. 

 Pernilla Landin, för mandatperioden 2017-05-08 – 2017-12-31. 

 Bo Johnér, för mandatperioden 2017-05-08 – 2017-12-31. 

… ett förslag som grundar sig på det justerade protokollet från föreningens 

årsmöte från den 22 april 2017 och vad som det beslutades om i §§ Å1703 och 

Å1713. 

Innan det extra årsmötet går till beslut begär Leif Lindberg, Bergkvara 

Hembygdsgille omgående ordet och ger sin mycket bestämda syn på 

valberedningens ogenomtänkta och konsekvensbaserade förslag, att nominera 

Pernilla Landin, som ordinarie ledamot av Kustmiljögruppens styrelse. 

  

Leif L hänvisar bland annat i sin argumentation till av vad som framkommer i 

föreningens stadgar enligt § 02, där det bland annat står att ”Kustmiljögruppen 

skall vara en opolitisk, icke religiös, oberoende och fristående ideell förening 

för de ideella medlems-/kustmiljöföreningarna i Torsås kommun.  

 

Valberedningen kan vidare konstera att 

 Det är styrelsen inom sig som utser sekreterare och kassör d.v.s. konstituerar 

sig själva genom att ordföranden kallar till ett konstituerande styrelsesam- 

manträde. 

 Det är ordföranden som bestämmer vilken ledamot eller vilka ledamöter som 

skall ingå i styrelsens presidium, då denna fråga ligger inom ordförandens 

kompetensområde och är en icke-fråga för det extra årsmötet, då den inte 

finns reglerad i stadgarna. 
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Under överläggningen framkommer även, att det sedan det ordinarie årsmötet 

den 22 april 2017 har det förekommit en aktiv lobbingverksamhet gentemot 

valberedningens nomineringsförslag, då det gäller Pernilla Landins kandidatur, 

som ordinarie ledamot i Kustmiljögruppens styrelse. 

 

Sekreteraren reagerar kraftigt på de argument och de ominösa fakta som 

framkommer under överläggningen inte minst mot bakgrund av vad det 

ordinarie årsmötet beslutade om i § Å1713, där det bland annat framkommer 

”att med hänvisning till sekreterarens redogörelse och presidiets samlade 

tankar och reflektioner är det årsmötesdeltagarnas bestämda uppfattning, att 

styrelsen genom sitt presidium skall kalla till ett extra årsmöte lördagen den 6 

maj 2017 med val av övriga ordinarie ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse.  

Det är samma namn som anges inledningsvis i denna beslutsparagraf på 

föregående sida. 

 

Det är valberedningens bestämda uppfattning, att följa det inriktningsbeslut som 

årsmötet fattade den 22 april 2017, § Å1713 genom att nominera bland annat 

Pernilla Landin, en utav de tre ordinarie ledamöter till Kustmiljögruppens 

styrelse för perioden 2017-05-08 – 2017-12-31. 

 

Valberedningen är beredd, att under överläggningen gå så långt, att återta de 

nomineringsförslag som framkommer i § Å1713 i protokollet från den 22 april 

2017, vad avser ordinarie ledamöter till Kustmiljögruppens styrelse. 

 

I den uppkomna situationen föreslår Roland Blomqvist, Södra Kärr Samhälls- 

förening med instämmande av ett okänt antal icke namngivna deltagare, att det 

extra årsmötet skall gå till beslut genom handuppräckning, då det gäller valet av 

Pernilla Landin, som ordinarie ledamot av Kustmiljögruppens styrelse. 

 

Efter förrättat val redovisar rösträknaren Ove Lindh, Bergkvara Samhälls- 

förening, att av totalt nio röstberättigade föreningar, så har åtta lagt sitt bifall till 

att, Pernilla Landin äger rätt att kandidera till en ordinarie plats i Kustmiljö- 

gruppens styrelse. 

 

Det extra årsmötet beslutar att till ordinarie ledamöter välja…  

 Mattias Nilsson, för mandatperioden 2017-05-08 – 2018-12-31. 

 Pernilla Landin, för mandatperioden 2017-05-08 – 2017-12-31. 

 Bo Johnér, för mandatperioden 2017-05-08 – 2017-12-31. 
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Leif Lindberg, Bergkvara Hembygdsgille ber sekreteraren, att i protokollet 

notera, att reservation inläggs mot valet av Pernilla Landin, som ordinarie 

ledamot av Kustmiljögruppens styrelse. 

 

 

 

 

§ EÅ1726 Val av en adjungerad ledamot för tiden 2017-05-08 – 2017-12-31 

Valberedningen föreslår det extra årsmötet att besluta att till adjungerad ledamot 

välja… 

 Pia Prestel för mandatperioden 2017-05-08 – 2017-12-31, som ett uttryck för 

att Pia Prestel skall finnas till som resursperson mellan den gamla och den 

nya styrelsen, som nu skapas och växer fram. 

 

Det extra årsmötet beslutar att med acklamation välja… 

 Pia Prestel till adjungerad ledamot för mandatperioden  

2017-05-08 – 2017-12-31. 

 

Härutöver beslutar det extra årsmötet att 

 Entlediga Rune Fransén, mångårig kämpe för kust- och vattenfrågorna i 

Torsås kommun från sin uppgift som adjungerad ledamot av Kustmiljö- 

gruppens styrelse fr.o.m. den 8 maj 2017. 

 

 

Roland Blomqvist, Södra Kärr Samfällighetsförening ber att få ta tillfället i akt 

och uttrycka sin stora glädje över, att det finns en ny beslutsför styrelse på plats. 

 

Roland B påminner även årsmötesdeltagarna, om att han precis som Rune 

Fransén finns att tillgå som resurs- och problemlösare för Kustmiljögruppen i 

den mån som styrelsen finner det lämpligt, utifrån vattenpentaederns fem 

hörnstenar  som är miljö, boende, rekreation, näringsliv och samhälle med 

vattnet i centrum ”för ett gott liv i en livskraftig kommun”.  

 

Klicka på den blå länken för att ta del av Vattenpentaedern. (PDF) 

 

 

 

http://www.kustmiljogruppen.org/ny/wp-content/uploads/2016/04/Vattenpentaedern.pdf
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§ EÅ 1727 Entlediga samtliga ledamöter i valberedningen per den 7 maj 2017 från sina 

                 uppdrag, att nominera kandidater till en beslutsför styrelse avseende verksam- 

                  hetsåren 2017/2018 

 

 Det extra årsmötet beslutar att 

 

 Entlediga samtliga ledamöter i valberedningen (Pia Prestel, Karl-Gustaf 

(Kåge) Eklund samt Magnus Rosenborg) per den 7 maj 2017 från sina 

uppdrag, att nominera kandidater till en beslutsför styrelse avseende 

verksamhetsåren 2017/2018. 

 

 

§ EÅ1728 Mötets avslutande 

 Ordföranden Pia Prestel tackar för de sju år, som hon varit aktiv i 

                Kustmiljögruppen och inte minst under de senaste 16 månaderna, som t.f. 

                  ordförande och befälhavare på ”skutan” Kustmiljögruppen. Pia kan konstera att 

                  det nu finns på kommandobryggan tre mycket kompetenta vattenmänniskor med 

                   utpräglad miljökompetens och breda galoner med massor av guld på rock- 

                 ärmarna, som kan navigera både i egna och främmande vatten med god marginal 

                 under kölen i vattenriket Sverige. 

 

 

 

 

Pia Prestel                         Karl-Gustaf Eklund 

Ordförande           Sekreterare 

 

 

                             Justering: 

 

 

 

 

Ove Lindh    Göran Wahlström           

 Bergkvara Samhällsförening    Djursviks Samhälls- 

                                                                                                          förening                                                                       
  
 

 


