
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte via Skype med Sveriges Ekokommuner 9/4 2018 
 
 
Närvarande:  
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Christer Fjordevik 
Arne Jonsson 
Magnus Larsson 
Majvor Westberg Jönsson 
Åsa Wikberg 
Kristin Ögren 
 
 
 
 

Kansliet  
Caroline Stenvall 
 
Ej närvarande: 
Kenneth Gyllensting (Kansliet) 
Eva Andersson 
Stefan Björnmalm 
Lena Olofsdotter 
Lars Thunberg 
Göran Öhman 
 
 

 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.  
 
2. Val av justeringsperson 
Arne Jonsson utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll från 180323 gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
4. Årsmötet 
Sista anmälningsdag för anmälan till årskonferensen SEKOM 2018 med årsmöte den 26-27 
april är framflyttat till 13 april.  
 
Hitintills är det 66 personer anmälda. Med tanke på antalet så kommer Caroline Stenvall 
skicka ut ytterligare en påminnelse via nyhetsbrev. 
Vi har också ett frågetecken kring en anmälan från en person från Etiopien. Vi försöker 
kontrollera om det är någon som känner personen via bl.a. Torbjörn Lahti. 
 
Miljöminister Karolina Skog har tyvärr inte möjlighet att delta som talare på vår årskonferens.  
Kenneth Gyllensting har skickat ett förslag om att Rebecka Le Moine, utsedd till Årets 
Miljöhjälte 2017 för att bland annat ha instiftat den Biologiska Mångfaldens Dag, kan ha 
möjlighet att ersätta Karolina Skog. Hon har en lucka i sitt program den 27 april och har en 
bra föreläsning om biologisk mångfald som hon gärna vill att kommuner ska ta till sig. 
Styrelsen tycker att Rebecka Le Moine är ett mycket bra alternativ och föreslår att Ellinor 
Avsan kontaktar Rebecka Le Moine för att boka in henne. 
 



Det har framkommit önskemäl att samordna gemensam transport till och från Runö. Ellinor 
Avsan har pratat med Stefan Wengelin på Commee och har konstaterat att det är svårt att 
samordna en gemensam transport till Runö i och med att de flesta anländer vid så olika 
tidpunkter till Stockholm. Däremot jobbar de vidare med att hitta en lösning till att samordna 
gemensam transport från Runö till Stockholm. 
 
Vi har inte något styrelsemöte inplanerat i programmet till SEKOM 2018. Ellinor Avsan 
föreslår att ett kort styrelsemöte genomförs direkt efter årsmötet, kl 10:00-10:10 när de övriga 
påbörjar sin kafferast.  
Styrelsen godkänner detta. 
 
5. Almedalen 2-3/7 2018. Seminarium och sommarmöte 
Ellinor Avsan och Caroline Stenvall har haft ett telefonmöte med Aktuell Hållbarhet 
angående praktiskt information inför seminariet. 
 
6. FAHs planerade namnbyte till ”Sveriges Miljökommuner” 
Lars Thunberg 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 samma målgrupper, men 
som täcker in olika behov hos kommunerna.  
 
Ellinor Avsan har satt ihop ett förslag på skrivelse som styrelsen tycker är bra, men som gärna 
får förtydligas ytterligare vad det gäller risk för sammanblandning och namnförbistring 
Styrelsen beslutar att Ellinor Avsan och Lars Thunberg (tillsammans med hjälp av Caroline 
Stenvall) får förtydliga skrivelsen innan den skickas till FAH Kommunerna och Miljön. 
 
7. Fortsatt deltagande i forskningssamarbete med Blekinge Tekniska Högskola 
Redovisning och samtliga dokument från projektet har kommit in. 
 
Styrelsen beslutar att fortsätta stötta projektet med 100 000 kr/år i andra halvan av projektet, 
och kommer även att föreslå ett önskemål om att BTH i slutet av projektet gör en lite mer 
publik sammanfattning med konkreta och greppbara exempel. 
 
8. Medlemmar 
Torsås kommun har kommit in med en ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
Ellinor Avsan har varit i kontakt med expertgruppen för att se om alla handlingar finns i och 
med att Torsås redan är med som observatör.  
Om alla handlingar finns, så beslutar styrelsen att vi kan ta ett Per Capsulam-beslut via e-post 
om medlemskap för Torsås kommun. 
 
Ovanåker kommun verkar också vara intresserad av att bli medlem. De arbetar med sin 
ansökan och andra handlingar. 
 
Sjöbo kommun har beslutat att inte ansöka om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
 
9. Omvärldsbevakning 
Inget nytt att rapportera. 
  



10. Övrigt 
Ellinor Avsan informerar om att Gösta Skoglund från Refarm hört av sig och gärna ser att 
Sekom har fortsatt representation i deras styrelse. Kenneth Gyllensting har tidigare varit 
styrelseledamot, men har avsagt sig uppdraget på grund av tidsbrist. 
Ellinor Avsan undrar om det finns det någon annan tjänsteman som kan vara lämplig för detta 
uppdrag. Christer Fjordevik föreslår hållbarhetsstrateg Martina Palm från Växjö som lämplig 
kandidat.  
 
Styrelsen föreslår att Martina Palm kan utses till lämplig kandidat om hon har möjlighet. 
Christer Fjordevik kontrollerar detta med Martina. 
 
11. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte kommer att vara fredagen den 27 april kl 10 (efter årsmötet) på Runö. 
 
12. Avslutning 
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
Caroline Stenvall  Ellinor Avsan Arne Jonsson 
Kommunikatör  Ordförande  Justerare 


