
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte på webben (Teams) med Sveriges Ekokommuner 1/3 
2022 
 
Närvarande: 
Styrelsen 
Magnus Larsson, ordförande 
Ellinor Avsan 
Calle Morgården 
Jan-Åke Larsson 
Kenneth Hällbom 
Maritha Meethz 
Kjell Bergkvist 
Anna Bodjo 
Sven Nordlund 

Arne Jonsson, tom pkt 10 
Ej närvarande: 
Kristin Ögren 
Mona Forsberg 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 
 
 

 
1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.  
 
2. Val av justeringsperson 
Sven Nordlund utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
4. Ansökan om utträde från Strömstads kommun 
Strömstads kommun ansöker om utträde ur föreningen. Styrelsen beviljar utträde som träder i 
kraft vid årets slut. Strömstad önskas välkomna att ansöka om medlemskap igen om man i 
framtiden vill återuppta samarbetet för hållbar utveckling. 
 
5. Ansökan om observatörskap för Alvesta kommun 
Alvesta kommun ansöker om att bli observatör i föreningen under 2022 medan man arbetar 
fram en ny miljöplan. Styrelsen beviljar ansökan och önskar Alvesta kommun välkommen 
som observatör i Sveriges Ekokommuner. 
 
6. Årsmöte 2022 i Smedjebacken/Ludvika 
Calle, Kenneth och Caroline informerar om hur arbetet med årskonferensen framskrider. 
Regelbundna möten tillsammans med Ludvika hålls för att finslipa detaljerna. 
 
7. Bokslut 2021 
Bokslutet gås igenom och godkänns. Kenneth skickar rut det till styrelsen för elektroniska 
signaturer. 
 
8. Verksamhetsberättelse 2021 
Verksamhetsberättelsen gås igenom och godkännes inför årsmötet. 



 
9. Budget 2022 
Kenneth går igenom förslaget till budget för 2022 – godkännes. 
 
10. Deltagande i ICLEI World Congress i Malmö 11-13 maj 
Vart tredje år har ICLEI sin världskongress, senast var 2018 i Montreal. Pandemin har gjort 
att det blivit ett års förskjutning, men nu är det dags och den här gången i Malmö. Sekom är 
medlem som Local Government Organization, med Magnus och Kenneth som representanter. 
Om någon är intresserad av att delta så kontakta kansliet. 
 
11. Deltagande vid UF 22 i Helsingborg 1-3 juni 
Inför EXPO 22 i Helsingborg hålls en konferens kring ungdomar och miljöfrågor. Sekom 
stöttar konferensen och har fått två fribiljetter. Om någon är intresserad av att delta kontakta 
kansliet. 
 
12. Sommarmötet i Almedalen  
Sommarmötet börjar få lite fastare former och Sekom har fått erbjudande om att hålla ett 
seminarium tillsammans med Region Gotland antingen onsdag eller torsdag i veckan. 
Funderingar finns om att antingen ha ett seminarium kring den nya standarden för hållbar 
utveckling eller ett mera allmänt inriktat på hur kommuner kan arbeta med miljöfrågor (och 
ha nytta av Sekom). Kansliet fortsätter diskussionerna med Region Gotland och kallar till ett 
specifikt möte om detaljplanering när det klarnat lite mer. 
 
13. Medlemsfrågor 
Inga medlemsfrågor att diskutera 
 
14. Omvärldsbevakning 
En ny rapport från IPCC slår fast att problemen för klimat och biologisk mångfald hänger 
intimt samman. 
Industriomställningen i Norrbotten kräver energi motsvarande 6-7 kärnkrsftverk eller 200 
minikärnkraftverk. Det behöver vara färdigt inom 12-13 år. Det kommer oavsett val av 
krafslag också krävas mycket mer jordartsmetaller. Är det här något som Sekom bör engagera 
sig i för att få till en balanserad diskussion? Många målkonflikter.  
 
15. Övrigt 
Frågan lyftes om de exemplar av den nya hållbarhetsstandarden som styrelsemedlemmarna 
skulle få. Kenneth och Ellinor undersöker – observera dock att de är personliga och inte kan 
användas för hela kommunen – då måste man ha en kommunlicens. 
 
15. Nästa möte 
Om tid finns försöker vi få till ett möte i samband med årskonferensen, annars blir det under 
sommarmötet. 
 
16. Avslutning 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
Kenneth Gyllensting  Magnus Larsson Sven Nordlund 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


