
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte på webben med Sveriges Ekokommuner 28/4 2021, 

tillsammans med expertgruppen 

 

Närvarande:

Styrelsen 

Ellinor Avsan, ordförande 

Magnus Larsson 

Arne Jonsson 

Stefan Björnmalm 

Jan-Åke Larsson 

Kristin Ögren 

Kenneth Hällbom 

Maritha Meethz 

 

Ej närvarande: 

Kjell Bergkvist 

Anna Bodjo 

Sven Nordlund 

Mona Forsberg 

 

 

Expertgruppen 

Jonas Edin 

Åsa Terent 

Marie Brandt 

Lena Bengtén 

Camilla Wester (fom pkt 10) 

 

Kansliet  

Kenneth Gyllensting 

Caroline Stenvall 

 

 

 

 

1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning, adjungering 

Ordföranden hälsade välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs. 

Expertgruppen adjungeras till mötet. 

 

2. Val av justeringsperson 

Jan-Åke Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet 

 

3. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  

 

4. Ansökan om Medlemskap från Sotenäs kommun 

Sotenäs kommun är observatör och har nu inkommit med ansökan om medlemskap. 

Expertgruppen tillstyrker. Styrelsen beslutar bevilja ansökan och önska Sotenäs kommun 

mycket välkommen till föreningen! 

 

5. Fyllnadsval till expertgruppen 

Karin Larsson från Halmstads kommun väljs in i expertgruppen som representant för 

medlemmarna i Halland. 

 

6. Verksamhetsberättelse för 2021 

Verksamhetsberättelsen godkänns och läggs till handlingarna inför årskonferensen. 

 

7. Bokslut 2021 och budget 2022 

Båda godkänns och läggs till handlingarna inför årskonferensen. 



 

8. Internationellt arbete 

Styrelsen diskuterar Sekoms internationella engagemang. Det är viktigt att fokus sätts på 

ömsesidigt erfarenhetsutbyte, det är inte fråga om bistånd. Medlemskapet i ICLEI behöver 

fortsatt utvärderas. 

 

9. Medlemsavgiften för regioner 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta om en enhetlig avgift på 25 000 kr/år för regioner, med 

undantag för Gotland som i det sammanhanget räknas som kommun. 

 

10. Årsmöte 2021 

Beslutas att den inbjudna föreläsaren inleder mötet samt att bjuda in Lars Thunberg, 

Helsingborg, som mötesordförande. Det saknas en person till ny valberedning – arbete pågår. 

 

11. Årsmöte 2022 

Solna, Håbo och Smedjebacken har anmält intresse för att arrangera mötet. De senaste 

årsmötena i Mellansverige har varit i Stockholmsområdet. Styrelsen beslutar att undersöka 

logi-, rese- och konferensmöjligheter i Smedjebacken. 

 

12. Höstmöte 2021 

Diskuteras om vatten ska fortsätta att vara tema för mötet. Det vore också bra att försöka ha 

den uppskjutna jubileumskonferensen under hösten. Diskussionen fortsätter med e-mail. 

 

13. Hållbar kommun 2021 

Sekom är partner till mötet och arrangerar ett inslag om koldioxidbudget. Ellinor är också 

med senare i programmet för att presentera den nya hållarhetsstandarden (SS854000) som 

Sekom är med och tar fram. Kenneth kontaktar Aktuell Hållbarhet för att få deltagarlänkar till 

styrelsen. 

 

14. Medlemsfrågor 

Falkenbergs kommun har beslutat ansöka om utträde, men ansökan har ännu inte inkommit. 

 

15. Omvärldsbevakning 

Naturskyddsföreningen har en kampanj om att rädda biologisk mångfald. Många kommuner 

bedriver naturvårdsprojekt inom LoNa – kanske Sekom ska göra en sammanställning? 

 

16. Övrigt 

För ett antal år sedan brukade årsmötet anta ett uttalande i en aktuell fråga – kanske något att 

ta upp igen? 

 

17. Nästa styrelsemöte 

Bestäms efter årsmötet av den nya styrelsen. 

 

18. Avslutning 

Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Jan-Åke Larsson 

Samordnare   Ordförande  Justerare 


