Protokoll fört vid styrelsemöte via webb med Sveriges Ekokommuner 9/6 2017
Närvarande:
Styrelsen
Ellinor Avsan, ordförande
Lars Thunberg
Kristin Ögren
Majvor Westberg Jönsson
Arne Jonsson
Åsa Wikberg
Stefan Björnmalm
Magnus Larsson

Ej närvarande
Lena Olofsdotter
Göran Öhman
Christer Fjordevik
Eva Andersson

Kansliet
Kenneth Gyllensting
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs. Punkt
5 i förslaget stryks eftersom ansökan från Högsby ännu inte inkommit.
2. Val av justeringsperson
Arne Jonsson utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll gås igenom. Godkänns på nästa möte eftersom justeraren inte är
närvarande.
4. Ansökan om medlemskap från Strängnäs kommun
Strängnäs har ansökt om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner. Expertgruppen
har behandlat ansökan och tillstyrker.
Beslut: Strängnäs kommun beviljas medlemskap och önskas mycket välkomna i föreningen.
5. Reflektioner från årsmötet
Det var ett bra och intressant program. Till kommande år bör man dock ge lite mer tid till
själva årsmötesförhandlingarna. Ett styrelsemöte i anslutning till årsmötet bör också planeras.
6. Årsmöte 2018
Beslutas att årsmötet 2018 förläggs till Värmdö kommun. Datum diskuteras på sommarmötet.
7. Sommarmötet i Strömstad 17-18/8
Detaljprogrammet börjar ta form. Samordnaren fortsätter sina diskussioner med hotell och
kommun.

8. Utbildning för medlemmarnas kontaktpersoner – fortsatt diskussion
Ett uppdaterat förslag från Torbjörn Lahti har kommit. Styrelsen är initialt positiv. Diskuteras
mer under sommarmötet.
9. Kommunikatörstjänsten
Borås kommun håller på att utarbeta ett annonsförslag för att rekrytera en informatör på
miljökontoret. Denna informatör kan delas med Sekom. Förslag diskuteras på sommarmötet.
10. Information och rapporter
Helsingborgs Stad och NSR har haft ett studiebesök med 30 deltagare från vårt
samarbetsprojekt i Chile. De är mycket glada för samarbetet och närmar sig verkstad i vissa
delar.
En delegation från Etiopienprojektet besökte våra medlemmar på Västkusten under en vecka i
slutet av maj. Resan avslutades med en workshop på Ekocentrum i Göteborg 2 juni där
Ellinor och Kenneth representerade Sekom. Dagen innan, 1 juni var det mottagning på
residenset i Göteborg under värdskap av landshövding Lisbeth Schultze. Etiopiens
ambassadör Woinshet Tadesse deltog också både på mottagningen och under workshopen.
Wolfgang Mehl från expertgruppen representerade Sekom vid ICLEIs Europeiska
årskonferens i Bryssel 16-18 maj.
11. Övrigt
Stefan, Arne och Ellinor planerar att träffa representanter för ”Gröna Städer”, en ny
branschorganisation för grön teknik för att se om det finns några samarbetsmöjligheter.
Vi har många medlemmar som varit med länge och bytt mycket folk under åren. Det finns ett
behov av att träffa dessa, t.ex. bjuda in oss till möten med kommunstyrelse för att diskutera
ekokommunfrågor. Diskuteras mer på sommarmötet. Kenneth besöker kommunerna (och
landstinget) i Västernorrland i mitten av september.
Kenneth skickar ut en fråga till samtliga i styrelse och expertgrupp för att se vilka som
planerar att komma till sommarmötet. Möjligen kan det bli nödvändigt att komma redan på
kvällen 16/8. Sekom tar i så fall även kostnaden för den övernattningen.
13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i samband med sommarmötet.
14. Avslutning
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat.
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