Protokoll fört vid styrelsemöte via webb med Sveriges Ekokommuner 19/10 2017
Närvarande:
Styrelsen
Ellinor Avsan, ordförande
Kristin Ögren
Åsa Wikberg
Magnus Larsson
Lena Olofsdotter
Kansliet
Kenneth Gyllensting

Ej närvarande:
Göran Öhman
Christer Fjordevik
Eva Andersson
Stefan Björnmalm
Arne Jonsson
Majvor Westberg Jönsson
Lars Thunberg

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
2. Val av justeringsperson
Lena Olofsson utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll gås igenom. Frågan om utökning av expertgruppen flyttas till
nästa möte. Protokollet läggs till handlingarna.
4. Ansökan om medlemskap från Österåkers kommun
Österåker har ansökt om medlemskap i föreningen Sveriges Ekokommuner. Expertgruppen
har behandlat ansökan och tillstyrker.
Beslut: Österåker kommun beviljas medlemskap och önskas mycket välkomna i föreningen.
5. Kommunikatörstjänsten
Tjänsten är utannonserad tillsammans med Borås kommun. Ett 50-tal ansökningar har
inkommit. Sista datum 22 oktober. Intervjuerna planeras att hållas redan 25-27 oktober.
Kenneth och Ellinor representerar föreningen vid intervjuerna. Kanslifunktionsgruppen
kommer att ha ett beredande möte innan intervjuerna.
6. NordRegio Forum i Oslo 29-30/11
Ellinor var talare vid föregående NordRegio Forum och Sekom har fått en inbjudan att
närvara vid nästa NordRegio Forum i Oslo. Dock inte som talare. Ellinor har ingen möjlighet
att närvara och ingen av de närvarande styrelsemedlemmarna heller. Det är dock bra att
fortsatt hålla kontakten. Mötet 2018 kommer att hållas i juni i Haparanda.

7. Årsmötet 26-27/4 2018 på Värmdö
Inriktningen på mötet diskuteras. Programpunkter som förs fram är bland annat vårt
forskningsprojekt, bjuda in Miljöministern, Agenda 2030 och information om ReTuna
Återbruksgalleria. Kenneth har fått påstötning från tjänstemannaledet att måndagar och
fredagar bör undvikas framöver om möjligt.
8. Samordnad upphandling av LED-belysning
Ellinor informerar om att Huddinge beslutat sig för att vara med och efterlyser fler
intresserade.
9. Internationellt
Argentina: För att fortsätta samarbetet besöker Kenneth och Ellinor Argentina i skiftet
november-december. Bland annat ska utbytesprogrammet av ”young professionals”
diskuteras. Ett besök på Svenska Ambassaden planeras också.
Etiopien: Sustainable Sweden Association, UN-Habitat och SKL International håller på att
skriva samman sina projektförslag för en gemensam ansökan till SIDA och har blivit lovade
en mycket snabb handläggning.
USA: Nätverket av ekokommuner i USA har varit vilande några år (enskilda kommuner har
fortsatt sitt arbete). Nu pågår ett arbete med att väcka det till liv igen. Först genom att försöka
organisera en ”Sustainable USA Tour” under 2018 där kommunerna kan inspirera varandra.
Chile: De chilenska kommunerna vill gärna ha kontakt med svenska kommuner för projekt
och erfarenhetsutbyte när det gäller ekoturism och gröna företag.
10. Almedalen 2018
Sekom har bokat en seminarietid på Aktuell Hållbarhet Arena 2 juli klockan 14 kring
resultaten från vårt forskningsprojekt tillsammans med Blekinge Tekniska Högskola.
Diskuteras om Sekoms sommarmöte ska hållas i samband med seminariet (3 juli) och om
styrelse och expertgrupp har möjlighet att deltautifrån semestrar och andra åtaganden. Med
tanke på valet kan det samtidigt blisvårt att organisera ett sommarmöte under augusti.
Beslutas att via doodle fråga styrelsen och expertgruppen om deras möjlighet att närvara vid
ett sommarmöte i anslutning till Almedalen alternativt under augusti månad.
11. Övrigt
Kenneth har deltagit på ett möte med Västernorrlands hållbarhetsråd. Särskilt lyckat var att
efter Kenneths redovisning av bland annat arbetet med hållbarhetsprinciperna föredrog
Polarbröds hållbarhetschef (via länk) deras hållbarhetsarbete och hur stor nytta de har av
principerna i sitt utvecklingsarbete. Kristin beskriver mötet som mycket givande (vilket
Kenneth håller med om). Vid mötet deltog politiker och tjänstemän från kommunerna,
landstinget och kommunförbundet.
Ellinor har tagit fram förslag till ett webbformulär med frågor som kan ställas när
styrelsemedlemmarna kontaktar medlemmarnas kontaktpolitiker. Kenneth utvecklar
dokumentet vidare och hör med styrelse och expertgrupp om det finns idéer på bra frågor.
12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir ett möte i Stockholm tillsammans med expertgruppen 15 december.

13. Avslutning
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat.
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