
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte via telefon med Sveriges Ekokommuner 31/1 2018 
 
Närvarande:  
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Kristin Ögren 
Åsa Wikberg 
Lena Olofsdotter 
Christer Fjordevik 
Stefan Björnmalm 
Magnus Larsson 
Lars Thunberg 
 

 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
 
Ej närvarande: 
Göran Öhman 
Eva Andersson 
Arne Jonsson 
Majvor Westberg Jönsson

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.  
 
2. Val av justeringsperson 
Stefan Björnmalm utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till protokollet. 
 
4. Bokslut 2017 
Bokslutet gås igenom. Det visar på ett positivt resultat på 286 453,89. Till stor del beror det 
på att tjänsten som kommunikatör inte tillsatts under året. Bokslutet fastställs. 
 
5. Årsmötet 2018 
Värmdö har inte möjlighet att vara värd för årsmöte 2018. Frågan har gått vidare till 
grannkommunen Österåker som gärna vill vara värdkommun. Runö konferensanläggning är 
bokad. Programmet är under utarbetande i samverkan med Österåker kommun. Diskussion 
kring möjligt tema – Agenda 2030 och Östersjön är lämpliga. Det vore också bra att få med 
någon minister. Lars kontaktar Miljöministern för att försöka boka ett anförande. 
 
6. Fortsatt deltagande i forskningssamarbete med Blekinge Tekniska Högskola 
Styrelsen är positivt till att fortsätta stötta projektet med 100 000 kr/ år i andra halvan av 
projektet, men avvaktar en redovisning från fas ett. En sådan är på gång. 
 
7. Kommunikatörstjänsten 
Borås Stad har föreslagit ett kontrakt efter samma riktlinjer som kontraktet med Karlskrona 
kring samordnartjänsten. Beslutas att acceptera kontraktet. 
 
8. Förslag till direktiv om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon 
Expertgruppen har snabbt ordnat till ett remissvar som stöd till Sveriges förhandling inom det 



här området som om det går igenom kan slå undan benen för en stor del av 
biobränsleanvändningen inom transportsektorn. Svaret antas och punkten justeras omedelbart. 
 
9. Almedalen 2-3/7 2018. Seminarium och sommarmöte 
Sekom har bokat ett seminarium på Aktuell Hållbarhet Arena där forskningsprojektet 
”Hållbar kommun- och regionsutveckling” ska presenteras. Seminariet är 2 juli kl 14. Sekoms 
traditionella sommarmöte planeras 2-3 juli. Kenneth Skickar ut en fråga om vilka som 
planerar att närvara och bokar boende från och med söndagen. 
 
10. Fråga om ny tidningsbilaga från Sveriges Ekokommuner 
Senaste bilagan togs fram 2015. Styrelsen diskuterar om det är läge att ta fram en ny, men 
beslutar att vänta till nästa år eftersom den stundande valrörelsen nog kommer att dränka 
sådan information. Sekom kanske i stället för bilaga skulle ta fram en egen medlemstidning? 
Diskuteras när kommunikatören är på plats. 
 
11. Verksamhetsplan 2018 
Verksamhetsplanen gicks igenom och uppdaterades. 
 
12. Lägesrapport Refarm 2013 
Kenneth meddelar att Refarm har fått ett stort projekt kring cirkulär landbaserad fiskodling 
beviljat av jordbruksverket.  Faktiskt har man fått en tredjedel av de medel som fanns 
tillgängliga vid den utlysningen. 
 
13 Övrigt 
Lars meddelar att FAH Kommunerna och Miljön planerar att byta namn till Sveriges 
Miljökommuner. Detta kan komma att öka förvirringen kring vad våra organisationer arbetar 
med. Om de inte ändrar sig kan det skapa stora problem för Sveriges Ekokommuner. 
Diskuteras vidare på kommande möte. 
 
Påpekas att en punkt med omvärldsbevakning bör vara med på dagordningen fortsättningsvis. 
Det är viktigt att inte glömma bort Norrland – hamnar ofta i medieskugga men det pågår 
mycket spännande. 
 
När det gäller utbytesprogrammet med Argentina så håller Ellinor på att skapa kontakt mellan 
Cordoba och Stockholm. 
 
GDPR (”nya” PUL) – det kan få betydelse för hur Sekom som förening hanterar listor med 
namn. Kenneth kommer att gå en utbildning om detta. 
 
14. Nästa möte 
Kenneth skickar ut en doodle-förfrågan om ny tid. 
 
7. Avslutning 
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Stefan Björnmalm 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


