
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i samband med sommarmötet i Gävle 2016-08-31 
 
Närvarande:  
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Lars Thunberg 
Majvor Westberg Jönsson 
Lena Olofsdotter 
Magnus Larsson 
Kristin Ögren 
Eva Andersson 
Göran Öhman 
Åsa Wikberg 
Stefan Björnmalm 

 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
 
Ej närvarande 
Arne Jonsson 
Christer Fjordevik 
 
 

 

 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs. 
 
2. Val av justeringsperson 
Åsa Wikberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från 12 april gås igenom vid nästkommande möte. 
 
4. Ansökan om medlemskap från Avesta kommun 
Avesta kommun har inkommit med en ansökan om medlemskap i föreningen. 
Tjänstemannagruppen har bedömt ansökan och tillstyrker. 
Beslut: Avesta antas som medlem och hälsas mycket välkommen i föreningen Sveriges 
Ekokommuner. Punkten förklaras för omedelbart justerad. 
 
5. Ansökan om medlemskap från Solna kommun 
Solna stad har inkommit med en ansökan om medlemskap i föreningen. 
Tjänstemannagruppen har bedömt ansökan och tillstyrker. 
Beslut: Solna antas som medlem och hälsas mycket välkommen i föreningen Sveriges 
Ekokommuner. Punkten förklaras för omedelbart justerad. 
 
6. Ansökan om medlemskap från Tyresö kommun 
Tyresö kommun har inkommit med en ansökan om medlemskap i föreningen. 
Tjänstemannagruppen har bedömt ansökan och tillstyrker. 
Beslut: Tyresö antas som medlem och hälsas mycket välkommen i föreningen Sveriges 
Ekokommuner. Punkten förklaras för omedelbart justerad. 
 
 



7. Ansökan om observatörskap för Stenungsunds kommun 
Stenungsunds kommun ansöker om att få bli observatör i föreningen under tiden man 
förbereder för en ansökan som medlem. Beslut: Stenungsund antas som observatör under ett 
och är välkommen att ta del i föreningens aktiviteter.  
 
8. Informations och diskussionspunkt 
Sekoms ordförande Ellinor Avsan deltog i en paneldiskussion kring upphandling av 
energieffektiv belysning under Almedalsveckan. Sekom har fått frågan om vi är villiga att 
försöka oss på att genomföra en gemensam upphandling i frågan för våra medlemmars 
räkning. Styrelsen diskuterar frågan och det finns en del frågetecken. Representanter för 
förslagsställarna inbjudes att kort presentera sin idé på nästkommande styrelsemöte. 
 
Under sommarmötet har nästa års verksamhetsplan diskuterats och en hel del förslag har 
prioriterats fram. Tjänstemannagruppen ges i uppdrag att sammanställa förslagen och komma 
med förslag till verksamhetsplan. Redovisas vid ett gemensamt möte i december (se punkt 
12). En konkret sak att pröva redan nu är att skapa en hemlig facebookgrupp ”Sekom Forum” 
där kontaktpersonerna (både politiker och tjänstemän) kan utbyta erfarenheter. Forumet 
skapas under mötet och Kenneth får i uppdrag att försöka få igång det. 
 
 
9. Datum för årsmöte 2017 i Luleå 
Representanterna från Luleå undersöker lämpliga datum på hemmaplan. Förslag från styrelsen 
är i slutet av mars (efter Earth Hour 25 mars). 
 
10. Utökning av tjänstemannagruppen 
Gruppen föreslår att Camilla Hjalmarsson från Nyköpings kommun ansluts till gruppen. 
Beslut: Camilla Hjalmarsson hälsas välkommen som medlem av tjänstemannagruppen. 
 
11. Remiss av miljömålsberedningens slutbetänkande ”En klimat- och luftvårdsstrategi 
för Sverige” 
Deadline för remissen är 20 oktober. Kansliet får i uppdrag att utforma ett förslag till 
remissvar. 
 
12. Kommande möten 
Ett fysiskt möte bestäms till Stockholm 14 december tillsammans med tjänstemannagruppen 
för att bland annat färdigställa förslag till verksamhetsplan för 2017. 
Innan dess (oktober) bör styrelsen ha ett webbmöte för att hantera löpande frågor, bland annat 
kring årsmöte 2017. Kansliet skickar ut en doodleförfrågan. 
 
13. Avslutning 
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Åsa Wikberg 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


