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Kansliet
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
2. Mötet inleds med en presentationsrunda eftersom det är första mötet med nya styrelsen.
3. Val av justeringsperson
Stefan Björnmalm utses att jämte ordföranden justera protokollet
4. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
5. Komplettering av deltagare till expertgruppen
Expertgruppen ska enligt handlingsplanen bestå av mellan 8-10 medlemmar. Efter årsmötet
består gruppen av fem personer. Styrelsen beslutar att Camilla Wester, Enköping och Linda
Corneliusson Linde, Falkenberg väljs in till expertgruppen. Det behöver också kompletteras
med några ytterligare medlemmar och alla uppmanas att fundera över möjliga kandidater.
6. Sommarmöte 2019
Beslutas att sommarmötet 2019 blir i Värmdö kommun. Ordförande Ellinor Avsan hälsar alla
välkomna. Förslag till datum diskuteras och beslutet blir att kansliet skickar ut en
doodleförfrågan på ett antal datum i slutet på augusti och början av september.
7. Verksamhetsplan samt sammanställning från årsmötesworkshopen
Verksamhetsplanen som presenterades på årsmötet gicks igenom. Beslutades att:
• Bjuda in Lisa Wälitalo (BTH) till ett kommande styrelsemöte för att presentera
forskningsprojektet ”Hållbar kommun- och regionsutveckling” där Sekom är en av
initiativtagarna.

•

Diskutera samarbete med SKL och vad vi vill ha ut av ett eventuellt samarbete under
sommarmötet.
• Eventuellt svara på Agenda 2030-delegationens slutbetänkande om tid finns för detta
(Sekom är inte remissinstans).
• Sikta på att hålla ett par webbinarier kring biologisk mångfald under hösten.
• Anordna webbsändning av kemikaliekonferensen i Eslöv till hösten.
Sammanställningen från workshopen under årskonferensen kommer att vara ett av underlagen
till strategidiskussionerna under sommarmötet.
8. Höstmöte 2019
Om möjligt bör Sekom arrangera ett höstmöte kring biologisk mångfald, kanske i samband
med styrelsens fysiska träff i Stockholm november-december. Diskuteras under
sommarmötet.
9. Årskonferens 2020
Kjell Bergkvist meddelar att planeringen inför årskonferens 2020 i Sundsvall har börjat. Just
nu är förslaget att mötet blir under vecka 20.
10. Uppdatering av SS 854 000
Sekoms representanter hos SIS (Ellinor A och Kenneth G) redovisar läget för uppdateringen
av standarden för hållbar utveckling i kommuner och regioner med särskild inriktning på
genomförande av Agenda 2030. Inriktningen är att visa på hur de kommunala processerna på
bästa sätt kan hantera frågan (ny titel: ”Hållbar utveckling i kommuner och regioner –
vägledning för genomförandet av Agenda 2030”). Nästa möte om standarden är 18 juni.
11. Omvärldsbevakning
Följande områden behöver bevakas:
Ett nytt regelverk för matinsamling för storkök och restauranger riskerar att ge ökade
mängder matavfall.
Dansk subventionerad biogas riskerar att konkurrera ut svensk biogas.
12. Övrigt
Inget övrigt
13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i samband med sommarmötet på Värmdö (datum inte satt ännu).
14. Avslutning
Ordförande tackar styrelsen för ett bra första möte och önskar alla en trevlig sommar!
Mötet avslutas.
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