Protokoll fört vid styrelsemöte på webben med Sveriges Ekokommuner 21/10 2019
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Innan mötet höll Lisa Wälitalo (Blekinge Tekniska Högskola) en föredragning om det
gemensamma projektet ”Hållbar kommun- och regionsutveckling” nu när det har gått in i det
mer praktiska fas 2.
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning
Ordföranden hälsade välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
2. Val av justeringsperson
Sven Nordlund utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
4. Årsmöte 2020 i Sundsvall
Tre datum är reserverade: 12, 13, 14 maj. Kansliet gör en doodleomröstning i styrelsen om
12-13 eller 13-14 ska föredras, sedan kan detaljplaneringen börja. Sundsvall har föreslagit att
vatten som resurs ska vara årets tema (SDG nr 6) och styrelsen stöder detta. Styrelsen
uppmanar värdkommunen i samverkan med föreningens kansli att miljödiplomera mötet.
5. Uppdatering av powerpointpresentation
Caroline presenterar ett första utkast till presentation. Det är många bilder och tänkt att utgöra
en bruttolista som det går att plocka ur när man ska föredra föreningens verksamhet.
Styrelsemedlemmarna uppmanas att maila synpunkter till Caroline senast 8 november.
6. Uppdatering av Sveriges Ekokommuners Gröna Nyckeltal

Expertgruppen har börjat revideringsarbetet. Redovisas och diskuteras vidare vid Vintermötet
i Stockholm 29/10.
7. Ekonomi
Kenneth redovisar den ekonomiska ställningen. Det ser ut att kunna bli ett plusresultat för
året.
8. Verksamhetsplanen
Handlingsplanen gås igenom och kommenteras/uppdateras. Bland annat ska en kortfattad
strategi för kommunikation utarbetas, i stället för en fullskalig kommunikationsplan.
9. Omvärldsbevakning/övrigt
Diskussion om klimatnödläge och hur Sekom ställer sig till att kommuner utropar det.
Synpunkter som kom fram var att det kan slå tillbaka och aktivera klimatskeptiker, att det kan
ge negativ publicitet och att det ännu inte finns några åtgärder kopplade till ett utropande av
klimatnödläge ännu.
Beslut: Vi behöver undersöka närmare vad det innebär.
Eus vattendirektiv håller på att uppdateras (ny åtgärdscykel) och det behöver Sekom bevaka.
Sven meddelar att Kalix håller på att starta upp ett ICLD-projekt kring plast och avfall med
sin vänort i Uganda.
Sekom har tidigare haft en arbetsgrupp med styrelse och expertgruppsmedlemmar kring
internationella frågor. Efter senaste årsmötet har så många i styrelsen bytts ut att det behövs
ett omtag för gruppen. Intresserade kontaktar kansliet.
12. Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir i samband med Vintermötet i Stockholm 29/11.
13. Avslutning
Ordförande tackar styrelsemedlemmarna för aktivt deltagande och förklarar mötet för
avslutat.
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