
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte via webb med Sveriges Ekokommuner 2/2 2017 
 
Närvarande:  
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Göran Öhman 
Lars Thunberg 
Eva Andersson 
Christer Fjordevik 
Kristin Ögren 
Majvor Westberg Jönsson 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
 

 
Ej närvarande 
Arne Jonsson 
Lena Olofsdotter 
Magnus Larsson 
Göran Öhman 
Åsa Wikberg 
Stefan Björnmalm 
 
 
 

 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs. 
 
2. Val av justeringsperson 
Eva Andersson utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
4. Årsmöte 2017 
Kenneth redogör för hur planeringen fortskrider. Allt går enligt planerna. Cindi Contie från 
det amerikanska ekokommunnätverket besöker årsmötet och får talartid frö att prata om vad 
som händer efter valet i USA. 
 
5. Årsmöte 2018 i Mellansverige 
Diskuteras var årsmötet skulle kunna förläggas. Eftersom Ellinor flyttar från Huddinge till 
Värmdö beslutas att Värmdö ska kontaktas för att efterhöra intresse.  
 
6. Bokslut 2016 
Bokslut 2016 gås igenom och godkänns. Kenneth skickar ut det till styrelsen för signering. 
 
7. Utbildning för medlemmarnas kontaktpersoner 
Torbjörn Lahti från vår samarbetspartner Sustainable Sweden Association har lämnat in ett 
förslag till en webbaserad utbildning i ”ekokommunkunskap” till våra medlemmars 
kontaktpersoner. Styrelsen är initialt positiv och Kenneth får i uppdrag att fortsätta 
diskussionen om upplägg med Torbjörn. 
 



8. Verksamhetsplan 2017 
Förslaget till verksamhetsplan gås igenom och godkänns. 
 
9. Kommunikatörstjänsten 
Kenneth har från årsskiftet gått ner från att arbeta ca 80% för Sekom till 50%. En fråga om att 
(mot ersättning) stötta föreningen med motsvarande 30% tjänst har gått ut till 
kontaktpersonerna. Diskussion förs med Borås kommun om att samarbeta kring en ny tjänst 
som kommunikatör på miljökontoret, där Sekom kunde få köpa motsvarande 30%. 
 
10. Refarm 2030 – Styrelserepresentant från Sekom 
Kenneth har som sagt gått ner i arbetstid och diskussion om nytt förslag till representant 
gentemot Refarm diskuteras. Beslutas att Kenneth för närvarande ska fortsätta kontakten mot 
Refarm, men försöka minska tiden. Styrelsen funderar vidare på en långsiktig lösning. 
 
11. Information och rapporter 
Ellinor har varit på möte med Blå Flagg (sitter i styrelsen för Green Key för Sekoms räkning) 
där det konstaterats att det bara finns 15-20 anläggningar i landet. Diskuteras om Sekom kan 
pusha på medlemmarna för att det ska bli fler anläggningar med Blå Flagg.  
 
12. Övrigt 
Två medlemmar i expertgruppen lämnar vid årsmötet. Styrelse och Expertgrupp funderar över 
ersättare. 
 
Sommarmöte 2017. Beslutas att undersöka intresset bland årsmötesdeltagarna om att vara 
värd. Gärna någon ny medlem. 
 
Marie Brandt från expertgruppen har lämnat en skrivels kring sökbara medel för Giftfri Miljö. 
Styrelse och expertgrupp diskuterar vidare om det kan vara något för föreningen. 
 
13. Nästa möte 
Om det behövs ett möte till innan årsmötet reserveras 17/2 klockan 15. Om inte skickar 
Kenneth ut en doodle om ett möte innan sommaren. 
 
14. Avslutning 
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Eva Andersson 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


