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Förvaltningsberättelse för Torsås Kustmiljögrupp 

 

Styrelsen för Torsås Kustmiljögrupp får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 

2011 omfattande tiden från och med den 1 januari 2011 till och med den 31 december 2011. 

Föreningens uppgift: 

Torsås Kustmiljögrupp är en ideell förening som skall vara samordningsorganisation för de 

ideella föreningarna i Torsås kommun som stödjer arbetet med att förbättra kustmiljön och 

som antagits som medlemmar i gruppen. Föreningen har sitt säte i Bergkvara, Torsås 

kommun. 

Verksamheten skall omfatta: 

att samordna och göra prioriteringar bland planerade kustmiljöinsatser, 

att vid behov medverka vid föreningens kontakter med myndigheter, institutioner och 

organisationer kring deras insatser för kustmiljön, 

att vid behov stödja föreningarnas sökande efter sponsorer,  

att medverka vid anordnandet av regelbundna kustmiljökonferenser. 

Medlemmar: 

Medlemmar i Torsås Kustmiljögrupp är de ideella föreningarna i kommunen som antagits till 

Torsås Kustmiljögrupp efter anmälan till styrelsen. Föreningarna representeras genom sina 

styrelser. 

Styrelsen: 

Vid årsmötet för verksamhetsåret 2010 i Bergkvara beslutade föreningsstämman 2011-05-21 

§ 12 om en stadgeändring som innebar en utökning av styrelsen med ytterligare en ledamot 

och att på styrelsen på delegation skulle verkställa detta val. 

Detta innebär att styrelsen efter ovanstående nämnda stadgeändring skall bestå av en 

ordförande, fyra övriga ledamöter och en suppleant som väljs för ett år i taget vid 

föreningsstämmans årsmöte. Styrelsen fördelar inom sig uppdrag som sekreterare och kassör. 
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Med utgångspunkt från gällande stadgar och att årsmötet ligger med relativt lång tidsutdräkt 

in på det pågående nya verksamhetsåret samt att styrelseledamöterna alltid väljs mellan två 

årsmöten/föreningsstämmor leder detta till att styrelsen genomgår ganska stora förändringar 

som påverkar verksamheten påtagligt under verksamhetsåret.  

Av beskrivningen nedan med protokollshänvisningar framgår att en erfaren styrelseledamot 

lämnar styrelsen, ledamöter inom styrelsen byter sinsemellan uppgifter samt att ny ledamot 

skall rekryteras med tänkt uppgift som sekreterare och ansvarig inom styrelsen för den nya 

hemsidan.  

Styrelsen har tagit följande beslut under våren 2011 som återfinns i protokoll från den 9 mars 

2011. 

Enligt § 06 har det inkommit en skrivelse med begäran om entledigande från  

Birgitta Hedvall som kassör, vilket styrelsen beviljar. 

Enligt § 07 i samma protokoll har det inkommit en skrivelse med begäran om entledigande 

från Solveig Johansson som sekreterare, vilket styrelsen beviljar. 

I samma paragraf beslutar styrelsen att utse Pia Prestel som sekreterare intill årsmötet den 21 

maj 2011 samt att utse Solveig Johansson som kassör. 

Styrelsen har i vederbörlig ordning genomfört en rekrytering av ny sekreterare (se protokoll 

2011-07-19 § 02) och erbjudit uppdraget till Karl-Gustaf Eklund, numera permanentboende i 

Södra Kärr Bergkvara, som tackat ja. 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av följande personer 

 

 Ordförande Rune Fransén 

 Kassör Birgitta Hedvall (1/1-9/3) och Solveig Johansson (9/3-31/12) 

 Sekreterare Solveig Johansson (1/1-9/3) samt Karl-Gustaf Eklund (19/7-31/12) 

 Ledamot Roland Blomqvist och Pia Prestel 

 Ersättare Solbrith Hellman. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 haft 7 protokollförda sammanträden som återfinns 

på Kustmiljögruppens hemsida www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/ samt ett 

stort antal informella kontakter för att få igång styrelsearbetet på ett effektivt, målinriktat och 

framtidsorienterat sätt. 

Kustmiljögruppen är representerat i följande organ: 

 Kustmiljögruppen representeras i Kalmarsundskommissionen av Rune Fransén 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/protokoll/
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 Kustmiljögruppen representeras i Vattenrådet för Bruatorpsåns-Grisbäcken och 

Brömsebäcken av två ordinarie ledamöter Rune Fransén och Solveig Johansson med 

deras personliga ersättare Roland Blomqvist och Pia Prestel. 

 

Kustmiljögruppen har deltagit i följande externa aktiviteter: 

 Bergkvaradagen den 2 juni 2011 och där presenterat kustmiljöarbetet för deltagarna. 

 MOMENT Exchange meeting i Polen den 31/8-1/9, ett internationellt seminarierum 

där målsättningen var att byta kunskaper och erfarenheter av åtgärder i 

avrinningsområden för att minska belastningen av både näringsämnen och andra 

kemikalier i vatten, som rinner ut i vårt gemensamma hav, Östersjön. Torsås kommun 

var representerad av Håkan Algotsson, Stan Weyns, Pernilla Landin och Christoffer 

Johansson, bygg- och miljönämndens ordförande. Pia Prestel deltog från 

Kustmiljögruppen. Klicka här för hennes sammanfattning om seminariet. 

www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/. 

 Kustvattenturnén i Västervik 7-8 september 2011 är en två-dagars konferens om vatten 

som berör Gamlebyvikens vattenområden på olika sätt. Värd för konferensen var 

Västerviks kommun i samverkan med Kalmarsundskommissionen. 

Rune Fransén, Roland Blomqvist, Solveig Johansson och Karl-Gustaf Eklund deltog 

från Kustmiljögruppen. Klicka här för sammanfattning av konferensen. 

www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/  

 Vattenrådens dag i Timmernabben den 21 september 2011. Konferens som anordnades 

av Länsstyrelsen i Kalmar län. 

Solveig Johansson deltog från Kustmiljögruppen. 

 

Vad har vi gjort under verksamhetsåret 2011 

Verksamhetsåret har dels präglats av både förvaltande, vilket har inneburit att fortsätta bära 

”fanan” högt för de kustmiljöinstaser och det kustmiljötänkande som tidigare styrelser så 

framgångsrikt har engagerat sig i och för samt lyckats att uppnå dels till en om- och 

nyorientering där frågor om aktivitet, delaktighet, kommunikation och information såväl inom 

styrelsen som mellan Kustmiljöföreningarna har varit helt avgörande och bärande för 

styrelsearbetet. Punkterna nedan vill ge stöd för vad som ovan anförts. 

 Samarbetsavtal har tecknats med Johan Blomqvist, Webb & Form för skapande av den 

”nya” hemsidan, vilket utgör navet i Kustmiljögruppens interna och externa 

information. 

 Den nya hemsidan med den information som där finns tillgänglig för 

Kustmiljöföreningarna är själva navet i kommunikationen och informationen mellan 

Kustmiljögruppen och Kustmiljöföreningarna. I diariet blir detta extra tydligt då alla 

inkomna mail och handlingar läggs in. Det innebär i sin tur att varje Kustmiljöförening 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/konferenser/
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kan följa sitt enskilda ärende fram till beslut och åtgärd.  

Klicka här. www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2012/  

 

 Återkommande Nyhetsbrev som belyser olika frågeställningar i och för kustmiljön. De 

olika Kustmiljöföreningarna har här möjlighet att presentera sig och vara goda 

exempel på vad som händer lokalt i deras kustmiljöområde.  

Klicka här. www.kustmiljogruppen.org/nyhetsbrev/  

 

 Återkommande Nyhetsbrev som inbjuder till träffar, kurser, symposier och workshops 

för Kustmiljöföreningarna som berör kustmiljöarbetet. 

 

 Återkommande Nyhetsbrev som belyser intressanta artiklar om kustmiljöarbetet. 

 

 I dokumentarkivet återfinns även tidningsartiklar som behandlar intressanta kustmiljö- 

och klimatförhållanden som ger infallsvinklar för oss alla varför det just ser ut som det 

gör i vårt kust- och närområde.  

Klicka här. www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/  

 

 Styrelsens ledamöter i Kustmiljögruppen deltar aktivt i och för det lokala miljöarbetet 

ute i Kustmiljöföreningarna som stödjare, uppmuntrare och till viss mån konsulter, då 

föreningarna har och driver olika miljöprojekt. 

 

 Med så många Kustmiljöföreningar som finns i Torsås kommun, så har de olika 

föreningarna givetvis kommit olika långt i sitt miljöarbete. En stark och 

sammanhållande faktor för Kustmiljöföreningarna är den ”vasslåtter” som bedrivs i ett 

samprojekt med Torsås kommun och som genomförs varje år enligt en särskild 

upprättat plan fram till 2015. 

 

 Införandet av de s.k. AG-grupperna som skall utgöra en brygga mellan 

Kustmiljögruppen och Kustmiljöföreningarna och de arbetsuppgifter som denna grupp 

skall hantera – dra nytta av varandra, se problem och frågor ur olika perspektiv, utbyte 

av erfarenheter, stärker underifrån perspektivet, ökar och stärker dialogen. Resultatet 

blir ökad aktivitet, delaktighet, kommunikation samt information mellan 

Kustmiljöföreningarna. AG-grupperna skall börja fullt ut verka under 2012. 

 

 Hur duktiga vi än är i styrelsen och Kustmiljögruppen bygger resultatet av de 

sammanlagda miljöinsatserna som ligger på Kustmiljöföreningarnas agenda på 

föreningarnas egna aktiviteter, intresse och förmågor. 

 

 Anordnandet av ”Höstträffen” den 3 december 2011 i Bergkvara Båtklubbs lokaler 

hade hörsammats av knappt 40 talet deltagare. Representanter för Torsås kommun, 

Kalmarsundskommissionen, Kustmiljöföreningarna, Ölands vattenråd, entreprenören 

som kör Truxormaskinen var närvarande. De olika aktörerna var för sig gav många 

intressanta synpunkter och reflexioner som berikade dagen. Minnesanteckningar från 

höstträffen finns på hemsidan. Klicka här. 

www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteckningar-

hosttraffen-2011-12-03/  

 

http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/diarium-2012/
http://www.kustmiljogruppen.org/nyhetsbrev/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/tidningsartiklar/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteckningar-hosttraffen-2011-12-03/
http://www.kustmiljogruppen.org/dokumentarkiv/minnesanteckningar/minnesanteckningar-hosttraffen-2011-12-03/
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Ordföranden ger sina tankar inför verksamhetsåret 2012 och framtiden för 

Kustmiljögruppen 

 

Aktiviteten ökar inom Kustmiljögruppen. Hemsidan har blivit ett utmärkt forum, alltid 

uppdaterad och full av information. 

En ny kustmiljöförening har bildats och blivit medlem, Kärrabo Kustvårdsförening. 

Grämkulla intresseförening är en annan förening som också söker medlemskap. Nästan hela 

kuststräckan är nu täckt. 

Den uppskattade vassröjningen utmed kusten förväntas återkomma årligen med kommunen 

som utförare och finansiär. 

Ett flertal kustmiljöprojekt är under planering, bl.a. restaurering av Ängaskär i Bergkvara, 

förbättrad vattengenomströmning i S:a Kärr och försök att pelletera vass hos NT-Pellets i  

N. Tång. 

Kommunens kustvårdsplan uppdateras under hösten med ny prioritering av åtgärder i samråd 

med Kustmiljögruppen. 

Allt detta och mer därtill skapar framtidstro och övertygelse om att underifrånperspektivet 

fungerar och har framgång. 

 

 

Resultatdisposition 

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel per den 31 december 2011disponeras 

enligt följande:  

 

Årets resultat    1 001 kronor 

Balanserat resultat                   168 877 kronor 

 

I ny räkning balanseras             Totalt  169 878 kronor 

 

Upprättade ekonomiska handlingar såsom balans- och resultaträkning med notförteckning 

samt ansvarsförbindelser hänvisas till bilaga 

 

Bergkvara den 23 maj 2012 

 

Rune Fransén                 Birgitta Hedvall Solveig Johansson Pia Prestel 

Ordförande  Kassör (1/1-19/3 2011) Sekreterare (1/1-19/3) Ledamot 

    Kassör (19/3-31/12)  

 

Karl-Gustaf Eklund  Roland Blomqvist 

Sekreterare   Ledamot 

(19/7-31/12) 

I och med avlämnad årsredovisning för verksamhetsåret 2011 ställer styrelsen sina platser till 

förfogande, då styrelsen är vald för en period av ett år.  
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Torsås Kustmiljögrupp har inte några ställda säkerheter och ansvarsförbindelser som skall 

anges i årsredovisningen enligt 5 kap. 11 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554). 
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