
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Sveriges Ekokommuner 29/11 2019 på Dalarnas 
Hus, Stockholm, i samband med Vintermöte. 
 
Närvarande:  
 
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Magnus Larsson 
Kjell Bergkvist 
Mona Forsberg 
Kristin Ögren 
Anna Bodjo 
Jan-Åke Larsson 
Kenneth Hällbom 
 
Expertgruppen 
Wolfgang Mehl 
Lena Bengtén (via webb pkt 1-4) 
 
 

 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 
 
Ej närvarande: 
Arne Jonsson 
Stefan Björnmalm 
Sven Nordlund 
Maritha Meethz 
Åsa Terent 
Marie Brandt 
Camilla Wester 
Linda Corneliusson Linde 
Arash Sajadi 

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs. 
Expertgruppens närvarande medlemmar adjungeras till mötet. 
 
2. Val av justeringsperson 
Mona Forsberg utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
4. Årsmöte 13-14 maj 2020 i Sundsvall 
Temat för årsmötet är vatten – 6 och 14 av FNs globala hållbarhetsmål. Flera förslag på 
föreläsare diskuterades. Eftersom det är föreningens 25-årsjubileum föreslogs att ta kontakt 
med Stefan Edman som inledningsföreläsare. Stefan var den som inledde Sekoms första 
årskonferens 1995 i Värnamo. Bland andra namn och idéer som nämndes var Mattias Klum, 
någon som kan tala om vatten som resurs (tex fallande grundvattennivåer), någon meteorolog 
samt miljöministern (eftersom det är jubileum). Kansliet och den lokala arbetsgruppen i 
Sundsvall arbetar vidare med programmet. 
 
5. Ny powerpointpresentation av Sveriges Ekokommuner 
Caroline (kommunikatör) demonstrerar en ny version av föreningens informationspowerpoint. 
Den kommer att läggas upp på hemsidan så att den kontaktperson som vill kan ha den som 
underlag för att till exempel redovisa internt vad Sekom arbetar med. Styrelsemedlemmarna 
uppmanas att presentera det i sina respektive kommunstyrelser och nämnder. 



6. Revidering av de gröna nyckeltalen 
Expertgruppen har påbörjat arbetet och håller på att färdigställa en enkät till medlemmarna för 
att få in synpunkter kring vad som behöver ändras. 
 
7. Medlemsfrågor 
Styrelsen diskuterar det nyss genomförda uppdraget att kontakta samtliga kontaktpersoner på 
telefon. Det är ett bra sätt att fånga upp frågor från medlemmarna. Ambitionen är att det ska 
upprepas vartannat år. Det vill säga nästa gång 2021. 
 
8. Ekonomi 
Det kommer att bli ett överskott för året. Diskuteras närmare vid nästa möte som beslutar om 
bokslutet. 
 
9. Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen är huvudpunkten för vintermötet och en del idéer från 
Framtidskonferensen 2015 prioriterades upp. Bland annat att utreda det internationella arbetet, 
arbeta aktivare med att sprida goda exempel, ta fram ett introduktions/informationspaket till 
medlemmarna, ta fram material som redovisar hållbarhetsprinciperna på ett lättfattligt sätt 
samt utveckla kriterierna för vad som krävs av medlemmarna i föreningen, 
 
10. Omvärldsbevakning 
Ordföranden redovisar två rapporter från Stockholm Environment Institute om nyttan av att 
inspireras av andra och ta till sig de bästa exemplen av vad andra gör. Viable Cities kan vara 
en organisation att samarbeta med. 
 
11. Övrigt 
Internationella gruppen behöver nya medlemmar, kansliet skickar ut en fråga i nätverket om 
vilka som kan vara intresserade. 
 
Klimatnödläge diskuterades. Fortfarande lite oklart om vad det egentligen innebär, men kan 
vara något för föreningen att ta ställning till. 
 
En jubileumstidning som beskriver föreningens första 25 år bör tas fram under 2020. Kanske i 
samband med en höstkonferens kring ekokommunfrågor. Medel till detta föreslås föras över 
från årets överskott vid årsmötet. 
 
12. Nästa möte 
Kansliet skickar ut en doodleförfrågan om ett möte i januari/februari för att bland annat 
fastställa budgeten. 
 
14. Avslutning 
Ordförande avslutar mötet och önskar deltagarna en God Jul och ett Gott Nytt år! 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Mona Forsberg 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


