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Plats och datum  Jönköping 2016-04-14 
Beslutande Se bifogad närvarolista 

 
 

§ 1. Årsmötets öppnande 
Sveriges Ekokommuners ordförande Ellinor Avsan hälsade alla välkomna och 
förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Mötet beslutade att välja Ellinor Avsan till ordförande och Kenneth Gyllensting till 
sekreterare för årsmötet. 
 
§ 3. Val av justerare 
Alexander Rosenberg, Södertälje kommun och Sofie Eriksson, Sundsvalls kommun 
valdes till justerare för årsmötesprotokollet. 
 
§ 4. Fastställande av röstlängd 
Mötet beslutade att röstlängden utgår från deltagarförteckningen för årsmötet och 
vid behov görs en justering innan den fastställs. 
 
§ 5. Fastställande av mötets behöriga utlysande 
Mötet fastställde att årsmötet blivit behörigen utlyst genom den stadgeenliga kallelsen 
åtta veckor före årsmötet och även genom uppgift i nyhetsbrevet samt annonsering 
på hemsidan. 
 
§ 6. Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse 
Kenneth Gyllensting redovisade resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 
2015. Årets förlust blev 16 994,06 kr. Alla medel för året var dock inte förbrukade 
eftersom föregående årsmöte beslutat överföra 100 000 kronor av eget kapital i 
utökade projektmedel. Revisionsberättelse från Ernst & Young, Karlskrona 
kommuns revisorer lästes upp. 
 
Mötet beslutade att lägga årsredovisningen för år 2015 och revisorernas berättelse till 
handlingarna. 
 
§ 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och disposition av vinst och 
förlust 
Mötet beslutade att fastställa resultaträkning och överföra 100 000 av eget kapital till 
ökade projektmedel 2016 samt balansera årets förlust om 16 994,06 kr i ny räkning. 
 
§ 8. Verksamhetsberättelse 
Mötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för år 2015. 
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§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 
 
§ 10. Val av ordförande för Sveriges Ekokommuner 
Ellinor Avsan, Huddinge, valdes till ordförande för Sveriges Ekokommuner för år 
2016. 
 
§ 11. Val av vice ordförande för Sveriges Ekokommuner 
Göran Öhman, Luleå, väljs till vice ordförande för Sveriges Ekokommuner för år 
2016. 
 
§ 12. Val av styrelse samt ersättare 
Valberedningen redogjorde för sitt förslag på ledamöter och ersättare i styrelsen för 
2016. 
 
Årsmötet följde valberedningens förslag vilket innebär följande styrelse för 2015: 
 
Ordinarie styrelseledamöter: 
Norrland 
Majvor Westberg-Jönsson (s), Hudiksvall  omval  
Eva Andersson (mp), Landstinget Västernorrland omval 
Göran Öhman (s), Luleå, vice ordförande  omval (vald 11§) 
 
Svealand 
Ellinor Avsan (m), Huddinge, ordf    omval (vald §10) 
Åsa Wikberg (mp), Ludvika    omval 
Stefan Björnmalm (c), Trosa   omval 
 
Götaland 
Lars Thunberg (kd), Helsingborg   omval 
Magnus Larsson (c), Karlskrona   omval 
Christer Fjordevik (kd), Värnamo   omval 
 
Ersättare: 
Kristin Ögren (s), Örnsköldsvik   omval 
Arne Jonsson (c), Eskilstuna   omval 
Lena Olofsdotter (c), Laholm   omval 

  
§ 13. Val av revisorer 
Till revisor för år 2016 utsågs Karlskrona kommuns revisorer. 

 
§ 14. Val av valberedning 
Mötet beslutade att välja följande till föreningens valberedning:  
 
Camilla Wester, Enköping (sammankallande)  Nyval 
Marie Brandt, Eslöv   omval 
Wolfgang Mehl, Jokkmokk   omval 
 
§ 15 Inkomna motioner/propositioner 
Inga motioner eller propositioner har inkommit. 
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§ 16. Beslut om budget 2016 inklusive årsavgift 2017 
Kenneth Gyllensting redogjorde för förslaget till budget för år 2016, med förslag om 
att överföra 100 000 kr av eget kapital till projektet ”Hållbar kommun och 
regionsutveckling”. 
Mötet beslutade att fastställa förslag till budget för år 2016. 
 
Mötet beslutade om en oförändrad årsavgift för 2017 dvs. en fast del på 4 000 kronor 
samt en rörlig del om 30 öre per invånare, med ett tak vid 150 000 invånare. 
 
§ 17. Beslut om verksamhetsplan för 2016 
Kenneth Gyllensting redogjorde för förslagen till verksamhetsplan för år 2016. 
Mötet beslutade efter diskussion att fastställa verksamhetsplanen för 2016. 

 
§ 18. Övriga ärenden 
Ordföranden tackar samtliga närvarande för ett engagerat arbete vid Framtidskonferensen 
som föregått årsmötet. Denna har gett mycket input till föreningens arbete och kommer 
att bearbetas vidare under året. 
 
Göran Öhman hälsar deltagarna välkomna till årskonferensen 2017 som kommer att äga 
rum i Luleå. 

 
§ 19. Årsmötet avslutas 
Ordföranden tackar Jönköpings kommun för ett engagerat värdskap och 
förklarar Sveriges Ekokommuners årsmöte 2016 för avslutat. 
 
Vid protokollet 
 

 
Kenneth Gyllensting 
Sekreterare 
 
Justeras 

 

 
Ellinor Avsan                    Alexander Rosenberg  Sofie Eriksson 
Ordförande                       Södertälje kommun  Sundsvalls kommun 
 
Bilagor:  
Närvarolista/röstlängd 
Resultat- och 
balansräkning för år 2015 
Revisorernas berättelse 
för år 2015 
Verksamhetsberättelse 
2015 
Budget för år 2016 
Verksamhetsplan 2016 


