
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte på Scandic Grand Central, Stockholm 4 december 2015 
 
Närvarande:  
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande tom pkt 10 
Lars Thunberg 
Majvor Westberg Jönsson, ordf pkt 11-12 
Lena Olofsdotter 
Magnus Larsson 
Kristin Ögren 
Stefan Björnmalm 
Arne Jonsson 
 
Tjänstemannagruppen 
Wolfgang Mehl 
Karin Larsson 
Johanna Pettersson 
Camilla Wester 

Petri Palkki 
Marie Brandt 
Linnea Folkesson 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
 
Ej närvarande 
Göran Öhman 
Åsa Wikberg 
Eva Andersson 
Christer Fjordevik 
Lena Bengtén (tjmgrp) 
 

 
1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. 
 
2. Val av justeringsperson 
Magnus Larsson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Adjungerande av tjänstemannagruppen 
Tjänstemannagruppen adjungeras till dagens styrelsemöte. 
 
4. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från 30 september gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
5. Medlemsläget 
Håbo och Strömstad förbereder ansökningar om medlemskap. Fråga har skickats till Töreboda 
om man avser kvarstå som observatör. 
 
6. Utökning av kanslifunktionen 
Ingen lösning framme än (Kenneth har tillfälligt utökat andelen kansliarbete). Diskussion 
fortsätter vid nästa möte. 
 
7. Samarbetsresa till Chile 
Ellinor Avsan och Lars Thunberg från styrelsen och Amanda Lind från Härnösands kommun 
utses att representera föreningen vid besöket i Arauco inom ramen för vårt samarbetsprojekt 
med chilenska ekokommuner (se punkt 10 i föregående protokoll). 
 



8. Information och rapporter 
• Analysgruppen för Grön Omställning (se punkt 11 i föregående protokoll): Ellinor och 

Lars har deltagit i ett middagsmöte med Framtidsministern och lyft fram bland annat 
vikten av långsiktiga spelregler för hållbarhetsområdet samt att det är mycket fokus på 
stora kommuner (städer) medan mycket miljöarbete bedrivs även i mindre kommuner. 
Dessa glöms ofta bort och Sekom måste fortsätta att lyfta mindre kommuners 
problematik. 

• Parismötet: Ellinor representerar Sekom vid mötet. Information nästa möte. 
• ICLEIs medlemsmöte i Bryssel 15/10: Ellinor, Majvor, Åsa, Kenneth och Lena B 

representerade föreningen. Mötet var inriktat på de nya Globala Hållbarhetsmålen och 
det var intressant att höra höga representanter från UNEP som redogjorde för målen. 
Ett särskilt möte ordnades också med Erika Jangen och Agnes Borg från Weber 
Shandwick som informerade om hur lobbying går till på EU-nivå. 

• Tidningsbilagan i Dagens Samhälle: Nytt utgivningsdatum blir 17 december. 
• Workshop med delegation från Etiopien: Planeras i Stockholm januari-februari. 
• Giftkonferensen i Eslöv 17 november: Det var en lyckad konferens med ca 200 

deltagare. Sekom webbsände och bland annat en grupp från kemikalienätverket i 
Stockholms län deltog via webb från länsstyrelsen. Enligt uppgift fungerade det bra 
och rekommenderas för framtiden. Konferensen finns filmad och nås via Sekoms 
hemsida. Ett stort tack till Eslöv för en bra konferens! 

• Årsmötet 2016: Planering pågår och bland annat har Framtidsminister Kristina 
Persson meddelat att hon sannolikt kan delta 14/4 efter lunch. Eventuellt behöver 
mötet förlängas på grund av detta – diskuteras vidare. 

 
9. Övrigt 
 

• Styrelseledamoten Christer Fjordevik fyllde 70 år 3 december. Ellinor har gratulerat 
Christer för föreningens räkning och Sekom har köpt träd i Vi-skogen som present. 

• Det planeras en större konferens i Halland hösten 2017 med fokus på samarbete 
företag – offentlig verksamhet och samordnaren Jan-Olof Andersson har förhört sig 
om det finns intresse från föreningen att vara delaktig. Halland är ett Eko-län där 
samtliga kommuner är medlemmar i Sekom. 

 
10. Verksamhetsplan 2016 
Förslaget till verksamhetsplan gicks igenom och uppdaterades. Diskussionen fortsätter nästa 
möte. Deadline för handlingar till årsmötet är 21 mars 2016. 
 
11. Nästa möte 
Kenneth skickar ut en doodle-förfråga inför nästa möte (via webb). 
 
12. Avslutning 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
Kenneth Gyllensting Ellinor Avsan    Majvor Westberg Jönsson    Magnus Larsson 
Samordnare  Ordförande      Ordförande                           Justerare 
  Pkt 1-10      Pkt 10-11 


