
 
 
 
Protokoll fört vid Sveriges Ekokommuners styrelsemöte via telefon 2015-01-20 
 
Närvarande: 
 
Styrelsen 
Lars Thunberg, ordförande 
Majvor Westberg-Jönsson 
Ellinor Avsan  
Anna Ragnar 
Sverker Ottosson 
Christer Fjordevik 
Stefan Björnmalm 
Mats Lindbom 
Göran Öhman 
 
 

Ej närvarande: 
Eva Andersson 
Mikael Jern 
Nicklas Ljungström 
 
 
Kansliet 
Kenneth Gyllensting 
 
 
 

 
1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat 
 
2. Val av justeringsperson 
Mats Lindbom utses att justera dagens protokoll. 
 
3. Tidigare mötens protokoll 
Protokollet från det senaste mötet gicks igenom och lades till handlingarna. 
 
4. Bokslut 2014 
Föreningen gör ett överskott på 117 703,56 kr. Överskottet beror till största delen på större 
antal nya medlemmar än väntat. 
 
5. Årsmöte 2015 
Kenneth redogör för hur planeringen fortskrider. Programmet beräknas att skickas ut i mitten 
av mars. Stefan Wengelin från Commee har hyrts in som bokningsansvarig. 
 
6. Verksamheten 2015 
Sustainable Wisconsin Tour 2015 – det har varit tyst om den på senaste tiden. Lars 
undersöker hur läget är med Sustainable Sweden Association. 
 
När det gäller funderingarna kring giftfri miljö så är ambitionen att ha en höstkonferens kring 
detta. Tjänstemannagruppen funderar vidare på om ett regelrätt projekt ska startas i Sekoms 
regi. 
 
Verksamhetsplanen diskuteras och fastställs vid nästa möte. 



 
7. Övrigt 
Samarbetsprojektet ”Hållbar kommun- och regionutveckling” tillsammans med Blekinge 
Tekniska Högskola har fått tillräckligt antal deltagare för att starta upp. Ännu har dock inte 
Åland lämnat definitivt besked. 
 
Kenneth och Ellinor representerar Sekom vid Det Naturliga Stegets 25-årsjubileum 11 
februari. 
 
Simrishamn har fattat beslut om deltagande, men ännu inte inkommit med en formell 
ansökan. Kenneth undersöker hur det går. 
 
Det kanske är dags för en ny tidningsbilaga för Sekom. Något som den nya styrelsen får 
bestämma detaljerna kring. Temat kan till exempel vara knutet till att föreningen fyller 20 år 
2015. 
 
Ett projekt tillsammans med provinsen Arauco i Chile startas under januari. Lars representerar 
föreningen vid projektstarten i Chile månadsskiftet januari/februari. Resan finansieras via 
projektet. Mer information vid nästa styrelsemöte. 
 
8. Nästa möte 
Ett möte med styrelsen och tjänstemannagruppen i Stockholm 15 april är redan bestämt sedan 
tidigare. Beslutas att ha mötet mellan 10-16 för att få ordentligt med tid för att diskutera 
inriktningen för 2015. Ekologisk mat efterfrågas. 
 
9. Avslutning 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Lars Thunberg Mats Lindbom 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


