Protokoll fört vid styrelsemöte på webben med Sveriges Ekokommuner 9/10 2018
Närvarande:
Styrelsen
Ellinor Avsan, ordförande
Kristin Ögren
Lena Olofsdotter
Christer Fjordevik
Stefan Björnmalm
Eva Andersson
Lars Thunberg
Majvor Westberg Jönsson

Kansliet
Kenneth Gyllensting
Caroline Stenvall
Ej närvarande:
Åsa Wikberg
Magnus Larsson
Farida Jamshidi
Arne Jonsson

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
2. Val av justeringsperson
Lena Olofsdotter utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom. Påpekas att under punkt 4 beslutades att bjuda in Marianne
Dahlbeck från Härnösand till expertgruppen. Kenneth kontaktar Marianne. Protokollet läggs
till handlingarna.
4. Medlemsfrågor
Skurups kommun har fattat beslut om att ansöka om medlemskap. Någon ansökan har dock
ännu inte kommit in.
5. Årsmöte 2019
Helsingborg 3-4 april. Eventuellt tema diskuterades. Agenda 2030 föreslogs, men
diskussionen fortsätter vid workshopen om kommande verksamhet 22-23 november.
Ambitionen är att miljömärka eventet.
6. Workshop 22-23 november på Sånga-Säby, Ekerö kommun
Gullers Grupp har presenterat en offert med förslag till upplägg för förarbete-workshopefterarbete. Offerten godkänns.
7. Tidningsbilaga i Dagens Samhälle
Med några års mellanrum publicerar Sekom en tidningsbilaga för att informera om föreningen
och ge medlemmar möjlighet att presentera sitt arbete.. Senaste bilagan gjordes 2015. Active

MediaPartner har presenterat ett förslag om ny bilaga som planeras i dagens Samhälle i
februari. Styrelsen godkänner förslaget och uppdrar åt ordförande och kansliet att kontakta
Active Media Partner för att sätta igång arbetet.
8. Frågeformulär till medlemskontakter
Ett webbaserat frågeunderlag har tagits fram inför kontakten med föreningens medlemmar.
Ambitionen är att samtliga ska få en telefonkontakt innan årets slut. Arbetet delas upp mellan
styrelse, kansli och expertgrupp. Deadline för input till enkäten är 19 oktober, sedan
färdigställer Caroline materialet och fördelar uppgiften.
9. Aktuell Hållbarhets seminarium ”Hållbar Kommun” 23 januari 2019
Föreningen bör visa intresse och skicka någon representant till mötet. Eventuellt delta som
utställare. Ellinor anmäler sig.
10. Internationellt
•

•

•

Etiopien
Ekokommunprojeketet fortsätter och Torbjörn Lahti är just på 14 dagars workshopresa
hos ett antal kommuner i nätverket. Han har också varit i Nairobi för samtal med UN
Habitat om att inleda ett organiserat samarbete med Sustainable Swedens
ekokommunprojekt i Etiopien.
Chile
En delegation från Arauco planerar en studieresa till Sverige kring restaurering av
övergödda sjöar. Kontakt har tagits med Eslöv och Höör kring restaureringen av
Ringsjön.
Argentina
Arbetet med att hitta intresserade värdkommuner för att ta emot praktikanter fortsätter.

11. Omvärldsbevakning
8 oktober presenterade IPPC en klimatrapport som visar att rean 1,5 graders uppvärmning ger
stora konsekvenser för många människor, för miljön och för ekosystemen.
12. Övrigt
Inga övriga frågor.
13. Nästa möte
Diskuteras på Sånga-Säby om något ytterligare möte behövs under året.
14. Avslutning
Ordförande förklarar mötet för avslutat.
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