
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte via Skype med Sveriges Ekokommuner 23/3 2018 
 
 
Närvarande:  
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Eva Andersson 
Stefan Björnmalm 
Christer Fjordevik 
Magnus Larsson 
Lena Olofsdotter 
Kristin Ögren 
Göran Öhman 
 
 

Kansliet  
Caroline Stenvall 
 
Ej närvarande: 
Kenneth Gyllensting (Kansliet) 
Arne Jonsson 
Lars Thunberg 
Majvor Westberg Jönsson 
Åsa Wikberg 
 
 

 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.  
 
2. Val av justeringsperson 
Göran Öhman utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll från 180131 och 180212 gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
4. Verksamhetsberättelsen 2017 
Verksamhetsberättelsen gås igenom. Verksamhetsberättelsen fastställs. 
 
5. Årsmötet 
Hög tid att anmäla sig till årskonferensen SEKOM 2018 med årsmöte den 26-27 april på 
Runö under värdskap av Österåkers kommun. Sista anmälningsdag för anmälan är 5 april. 
Hitintills är det 32 anmälda. 
 
Vi har också fått in en intresseanmälan från Sundsvalls kommun till SEKOM 2020. 
Helsingborg har tidigare anmält sitt intresse till SEKOM 2019. Trevligt att kandidater anmäler 
sitt intresse till att arrangera årskonferenserna. 
 
Vi har inte något styrelsemöte inplanerat i programmet till SEKOM 2018. Caroline Stenvall 
och Ellinor Avsan tittar på lämpligt tillfälle och återkopplar till styrelsen. 
 
6. Almedalen 2-3/7 2018. Seminarium och sommarmöte 
Sekom har bokat ett seminarium på Aktuell Hållbarhet Arena (på Gotlands museum), där 
forskningsprojektet ”Hållbar kommun- och regionsutveckling” ska presenteras måndagen den 
2 juli kl 14. Tilltänkta Lisa Wälitalo kommer inte kunna hålla i seminariet, men har föreslagit 



att hennes kollega Henrik Ny (som varit med och utvecklat processmodellen i projektet) 
tillsammans med Ann Nedergård från Åland håller i detta seminarium. Planen är att vi ska 
vara med på seminariet och också att ha en gemensam middag på måndagkvällen. Vi kommer 
antagligen också att delta på några fler Almedalsaktiviteter på måndagen, men här är 
programmet inte klart. 
 
Sekoms traditionella sommarmöte planeras till tisdagen den 3 juli.  
 
Boende är bokat från och med söndagen den 1 juli.  
 
7. FAHs planerade namnbyte till ”Sveriges Miljökommuner” 
Lars Thunborg har tidigare meddelat 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 både för 
Sveriges Ekokommuner och FAH Kommunerna och Miljön som har olika målgrupper. 
Ellinor Avsan börjar att sätta ihop en skrivelse som vi andra ger inspel till. 
Styrelsen beslutar att vi ska skicka en skrivelse till FAH Kommunerna och Miljön. 
 
8. Fortsatt deltagande i forskningssamarbete med Blekinge Tekniska Högskola 
Redovisning från projektet har kommit in via en rapport. Styrelsen vill dock ha mer 
information om t ex Ålandsprojektet och ta del av redovisningen. Caroline Stenvall kommer 
att skicka samtliga dokument från projektet, så att styrelsen har möjlighet att sätta sig in i all 
information.  
Styrelsen beslutar att bordlägga detta ärende till nästa styrelsemöte 
 
9. Omvärldsbevakning 
Kristin Ögren meddelar att vi har fått en mycket positiv reaktion från Länsstyrelsen i 
Västernorrland på vår skrivelse till Miljödepartement angående Giftfri miljö. Marie Brandt 
från Expertgruppen gjorde ett mycket bra jobb med utmärkt underlag till skrivelsen. 
 
Caroline Stenvall efterlyser förslag på nyheter till det kommande nyhetsbrevet. Så återkom 
med några meningar och en bild till era bidrag till antingen kommunikation@sekom.se eller 
caroline.stenvall@boras.se. 
 
Kristin Ögren frågar om hur det har gått med samarbetet med Klimatkommunerna. Ellinor 
Avsan meddelar att det inte tagits fler kontakter så här långt. 
  
Ellinor nämner också att hon fått mejl (som hon kommer vidarebefordra till styrelsen) om 
Nordic Clean Energy Week som har seminarium den 22-23 maj om internationella 
samarbeten. 
 
10. Övrigt 
Kenneth Gyllensting har skickat ett tack för den fina buketten med önskan om ett snabbt 
tillfrisknande. 
 
11. Nästa möte 
Caroline Stenvall skickar ut en doodle-förfrågan om ny tid. 
 
12. Avslutning 
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat. 
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Vid protokollet  Justeras 
 
 
Caroline Stenvall  Ellinor Avsan Göran Öhman 
Kommunikatör  Ordförande  Justerare 


