
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte på webben med Sveriges Ekokommuner 4/2 2019 
 
Närvarande:  
 
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Kristin Ögren 
Lena Olofsdotter 
Christer Fjordevik 
Stefan Björnmalm 
Magnus Larsson 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 

 
Ej närvarande: 
Åsa Wikberg 
Farida Jamshidi 
Arne Jonsson 
Majvor Westberg Jönsson 
Lars Thunberg 
Eva Andersson 
 
 
 

 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.  
 
2. Val av justeringsperson 
Christer Fjordevik utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
4. Ansökan om observatörskap från Grums kommun 
Grums kommun ansöker om att få bli observatör i Sveriges Ekokommuner. Styrelsen beslutar 
att godkänna ansökan och önskar Grums välkommen som observatör i föreningen.  
 
5. Ansökan om utträde från Klippans kommun 
Klippans kommun har genom sin kommunstyrelse begärt utträde ur föreningen. Styrelsen 
beviljar utträdet. Klippan är välkomna att ansöka om återinträde vid ett senare tillfälle om 
man så önskar. 
 
6. Medlemsfrågor 
Signaler har kommit om att Vaggeryds kommun funderar på att lämna föreningen. 
Ordförande och samordnare kontaktar dem för att undersöka vad som kan ligga bakom. 
 
7. Årsmöte 2019 
Förberedelserna för årskonferensen i Helsingborg 2-4 april framskrider planenligt. Det finns 
ingen tid för ett formellt möte med den nya styrelsen direkt efter årsmötet, men ett särskilt 
bord för lunchen ska bokas. 
 



8. Bokslut 2018 
Bokslutet för 2018 gås igenom och godkänns. Samordnaren skickar runt det till de ordinarie 
styrelsemedlemmarna för underskrift. 
 
9. Medlemsenkäten 
Så här långt är 87 kontaktpersoner kontaktade. Beslut blir att fortsätta februari ut och sedan 
sammanställa. 
 
10. Tidningsbilaga i Dagens Samhälle 
Active Mediapartner som planerar en tidningsbilaga om Sveriges Ekokommuner i Dagens 
Samhälle 5 mars har nästan fått in tillräckligt med annonsörer för att göra en 16-siding. 
 
11. Internationellt 
Etiopien 
Medel till Ekokommunprojeketet har fortfarande inte fått definitivt OK från UN Habitat, men 
det uppges vara på gång.. 
 
12. Omvärldsbevakning 
Earth Hour närmar sig. I år är även biologisk mångfald med som ett tema vilket Sekom bör 
uppmärksamma. 
 
13. Övrigt 

• SS 854000 – synpunkter på den kommande uppdateringen ska vara inne senast 22 
februari. Ellinor och Kenneth skickar in för Sveriges Ekokommuners räkning. 
Synpunkter från styrelsen och expertgruppen skickas till Kenneth. 

• PROCEED – Sekom är med i referensgruppen för det nystartade projektet som syftar 
till att testa innovativa upphandlingsmetoder för att öka takten mot hållbarhet. 

• STANDARC – Sekom har fått frågan om att vara medsökande till projektet (Horizon 
2020) som initierats av SIS tillsammans med de fyra andra nordiska 
standardiseringsorganen. Projektet syftar till att ta fram en guide/roadmap på 
standarder som behöver justeras eller tas fram för att göra den arktiska regionen mer 
hållbar utifrån ett ekonomiskt/socialt/miljö- perspektiv vilket ska komma till fördel för 
regionens invånare. Jokkmokk är också vidtalat för att vara lokal samordnare 
(subcontractor). 
Beslut – Sekom blir medsökande till projektet. 
 

14. Nästa möte 
Kenneth skickar en doodle till styrelsen för ett möte i början av mars med årsmötesplanering. 
 
15. Avslutning 
Ordförande förklarar mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Christer Fjordevik 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


