Protokoll fört vid styrelsemöte med Sveriges Ekokommuner 2018-07-03 i Kinnerstugan
på Gotland i samband med föreningens Almedalsseminarium
Närvarande:
Styrelsen
Ellinor Avsan, ordförande
Lars Thunberg
Stefan Björnmalm
Magnus Larsson
Farida Jamshidi
Eva Andersson
Expertgruppen
Karin Larsson
Marie Brandt

Ej närvarande:
Lena Olofsdotter
Christer Fjordevik
Arne Jonsson
Kristin Ögren
Majvor Westberg Jönsson
Åsa Wikberg
Wolfgang Mehl
Lena Bengtén
Petri Palkki
Åsa Terent

Kansliet
Kenneth Gyllensting
Caroline Stenvall

1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning och adjungering
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
Expertgruppen adjungeras till dagens möte.
2. Val av justeringsperson
Farida Jamshidi utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
4. Nya medlemmar till expertgruppen
Expertgruppen består för närvarande av 6 medlemmar och med tanke på det stora
medlemsantalet bedöms behovet till 10, det skulle också behövas någon representant från
region/landsting. Expertgruppens funktion behöver också preciseras. Gruppen får i uppdrag
att diskutera detta internt och det är också en av sakerna att belysa vid den kommande
strategiworkshopen – se punkt 8.
5. Medlemsfrågor
Inga särskilda medlemsfrågor har dykt upp sedan förra styrelsemötet.

6. Årsmöte 2019
Årsmötet 2019 är bestämt till Helsingborgs stad. Möjliga datum är:
Tisdag/onsdag 2-3/4
Onsdag/torsdag 3-4/4 (huvudalternativ)
Tisdag/onsdag 14-15/5
Kansliet och värdkommunen undersöker vilka datum som är lämpligast och börjar skissa på
program.
Diskussion om innehåll:
• Årsmötet bör ha ett aktuellt tema och följa en ”röd tråd”
• En professionell moderator bör anlitas
• Miljöministern bör bjudas in jämte ytterligare någon namnkunnig talare som ansluter
till valt tema

7. Deltagane i SIS tekniska kommitté 588
Sekom har fått frågan från SIS om att ingå i den tekniska kommittén TK/588 ”Hållbara smarta
städer och samhällen”. Det planeras bland annat för en revidering av SS 854000:2014
”Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner – Vägledning”.
När standarden togs fanns till exempel inte Agenda 2030.
Arbetet i SIS kommittéer finansieras med medlemsavgifter och för tillfället ligger denna på
25 000 kr/år (exkl moms).
Beslut: Sveriges Ekokommuner går med i den tekniska kommittén med Ellinor Avsan och
Kenneth Gyllensting som kontaktpersoner.
8. Skrivelse från kommunerna i Halland
En skrivelse med konkreta synpunkter på föreningens funktion och framtida utveckling har
inkommit från ekokommunnätverket i Halland. Bland annat efterlyses mer anpassning till
resultaten från Framtidskonferensen 2016.
Mötet beslutar att ändra det traditionella decembermötet i Stockholm med expertgruppen till
en tvådagars workshop där en kunnig processledare bjuds in för att tillsammans med styrelse,
kansli och expertgrupp få fram en konkret och realiserbar handlingsplan för föreningens
fortsatta utveckling med fokus på ökad medlemsnytta. Utgångspunkten är materialet från
Framtidskonferensen.
Kansliet, ordförande och expertgruppen får i uppdrag planera workshopen. Det tas upp på
nästa styrelsemöte för beslut. Möjliga datum är 15-16, 22-23 eller 29-30 november. Kenneth
skickar ut en doodle för att se vilka datum som passar bäst.
Ordförande skickar ett svar till Hallandskommunerna från styrelsemötet med de åtgärder som
diskuterats på mötet.
9. Verksamhetsplanen
Handlingsplanen diskuterades och bland annat bör åtgärderna prioriteras. Efter workshopen i
november tas en ny handlingsplan fram inför 2019.

10. Omvärldsbevakning
Föreningen har en kontinuerlig omvärldsbevakning, bland annat genom en nyhetstjänst från
Meltwater. Områden som föreningen särskilt ska bevaka är:
•
•
•
•
•

Skräp i havet
Mikroplast i dricksvattnet
Fiskodlingar vid kusten
Brist på skydd av grundvatten
Nedskräpning

Till exempel så kan webbinarier anordnas kring de frågorna.
11. Övrigt
Föreningens Almedalsseminarium i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola diskuteras.
Tyvärr blev resultatet inte det önskvärda, delvis beroende på tekniska problem där en del av
föredragningen föll bort. Kenneth får i uppdrag att framföra synpunkter från mötet till BTH.
12. Nästa möte
Nästa möte bestäms till ett webbmöte 9/10 kl 15. Ytterligare ett möte behövs sannolikt efter
workshopen i november för att färdigställa verksamhetsplanen. Kenneth skickar ut en
doodlefråga till styrelsen.
13. Avslutning
Ordförande tackar deltagarna för ett gott arbete under dessa två dagar och förklarar mötet för
avslutat.
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