
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte tillsammans med expertgruppen 2017-12-15 på Scandic 
Grand Central, Stockholm 
 
Närvarande:  
 
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Lars Thunberg 
Majvor Westberg Jönsson 
Magnus Larsson 
Kristin Ögren 
Göran Öhman 
Åsa Wikberg 
Stefan Björnmalm 
Christer Fjordevik 
Eva Andersson 
 
 
 
 
 

Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 
 
Expertgruppen 
Petri Palkki 
Karin Larsson 
Camilla Wester 
 
Ej närvarande styrelsen 
Arne Jonsson 
Lena Olofsdotter 
 
 
 

 
 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs 
med tillägg av några informationspunkter under punkt 11. 
 
2. Val av justeringsperson 
Christer Fjordevik utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Adjungerande av Expertgruppen 
Närvarande från Expertgruppen adjungeras till mötet. 
 
4. Föregående protokoll 
Protokollet från 19/10 gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
5. Introduktion av ny medarbetare 
Caroline Stenvall är ny informatör på kansliet (tillträder 1 februari) med placering på Borås 
Stad. Caroline önskas mycket välkommen till föreningen! 
 
6. Ansökan om medlemskap från Högsby kommun 
Högsby kommun har inkommit med en ansökan om medlemskap i föreningen. Expertgruppen 
har bedömt ansökan och tillstyrker. 



Beslut: Högsby antas som medlem och hälsas mycket välkommen i föreningen Sveriges 
Ekokommuner. Punkten förklaras för omedelbart justerad. 
 
7. Ansökan om medlemskap från Region Norrbotten 
Region Norrbotten har inkommit med en ansökan om medlemskap i föreningen. 
Expertgruppen har bedömt ansökan och tillstyrker. 
Beslut: Region Norrbotten antas som medlem och hälsas mycket välkommen i föreningen 
Sveriges Ekokommuner. Punkten förklaras för omedelbart justerad. 
 
8. Fyllnadsval i expertgruppen 
Expertgruppen bör bestå av 8-10 ledamöter men just nu är det endast 6 representanter från 
medlemmarna. Föeslås att Åsa Terent, tjästepersonkontakt i Hudiksvall väljs in i gruppen. 
Beslut: Åsa Terent, Hudiksvall väljs in i expertgruppen.  
 
9. Fortsättning av forskningssamarbete med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) 
Projektets första fas avslutas under våren och går vidare i fas två. En fråga om fortsatt stöd 
enligt tidigare (100 000 kr/år i tre år) har kommit från BTH. 
Beslut: Styrelsen är positiv till en fortsättning, men inväntar en redovisning av projektets 
första tre år innan slutgiltigt beslut tas. 
 
10. Almedalen och sommarmöte 2018 
Sekom har bokat en seminarietid på Aktuell Hållbarhet Arena måndagen 2/7. Föreningens 
sommarmöte hålls i samband med detta 2-3/7. 
 
11. Principbeslut om samarbete med företag 
Frågor kommer då och då till föreningen från framför allt miljöteknikföretag som vill ha ett 
samarbete med Sekom. 
Efter diskussion beslutar styrelsen att den nuvarande restriktiva hållningen till sådana 
samarbeten ska fortsätta. 
 
12. Information och rapporter 

• Årsmöte 2018 
Djurönäset på Värmdö bokat. Vi har fått positivt besked från kommunen om värdskap, 
men det definitiva beslutet är inte fattat. 

• Samarbete med Argentinska kommuner 
Ellinor och Kenneth besökte Argentina 27/11-3/12 och träffade bland annat 7 
borgmästare och ambassadör Barbro Elm. Bestämdes att göra ett försök att få till stånd 
ett praktikantutbyte med Young Professionals mellan våra länder. 

• Samarbete med Chilenska kommuner 
Chilenska ekokommunprojektet i Araucoprovinsen är avslutat, men vi håller fortsatt 
kontakten. 

• Ekokommunprojektet i Etiopien 
Projektet drar igång med workshops i Etiopien under januari. Sustainable Sweden 
sköter dessa. Fyra besöksgrupper till Sverige planeras under 2018. 

• Vänortssamarbete med amerikanska ekokommuner 
Diskussion pågår mellan Ängelholm och Concord, Massachusetts. 

• Giftkonferensen i Eslöv 21 november 
Sekom webbsände och spelade in konferensen. Inspelningarna finna på hemsidan 
under ”Arkiv”. 

• Smart Cities 



Smart City Stockholm håller bland annat på med stadsodlings- och biokolprojekt. De 
vill eventuellt ha ett samarbete med Sekom. Ellinor kontaktar Irena Lundberg, 
koordinator. 

• Skrivelse till miljödepartementet 
Sekom och Sveriges Miljöchefer har skickat in en gemensam skrivelse till 
Miljödepartementet för att få till stånd bättre stöd från staten när det gäller att arbeta 
för en giftfri miljö. 

• Artikel i bilagan ”Fokus Klimatförändring”, Dagens Nyheter 
Föreningens ordförande har intervjuats på en helsida kring hur föreningen arbetar och 
vad det har för betydelse för samhällsutvecklingen. 
 

13. Verksamhetsplan 2018 
Planen delas in i två delar, en strategidel som bakgrund och en handlingsplan som styrelsen 
håller uppdaterad. Handlingsplanen redovisas årligen för årsmötet. 
Beslut: Samordnaren för in de ändringar och kompletteringar som framkommit vid 
diskussionen och bifogar en uppdaterad version till nästa möte. 
 
14. Övrigt 
Anna-Karin Gauding från Santiago följde med och tolkade/planerade under hela besöket i 
Argentina. 
Beslut: Sekom arvoderar Anna-Karin med 10.000 kronor för arbetet. Eftersom Anna-Karin 
inte är skriven i Sverige behöver inte skatt och andra avgifter betalas för detta betalas för detta 
enstaka uppdrag. 
 
Ordförande föreslår att som julklapp till funktionärer ska 300 kr/person i styrelse och 
expertgrupp skänkas till VI-skogen. 
Beslutas enligt förslaget. 
 
15. Nästa möte 
Ett webbmöte i slutet av januari/början av februari för att godkänna bokslutet. Kenneth 
skickar en doodleförfrågan. 
 
16. Avslutning 
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Christer Fjordevik 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


