Protokoll fört vid styrelsemöte på webben med Sveriges Ekokommuner 26/8 2020, i
samband med sommarmöte
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Linda Corneliusson Linde
Åsa Terent
Camilla Wester
Marie Brandt
Lena Bengtén
Ej närvarande:
Kjell Bergkvist
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1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning, adjungering av expertgruppen
Ordföranden hälsade välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
Expertgruppen adjungeras till dagens möte.
2. Val av justeringsperson
Kristin Ögren utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
4. Ansökan om utträde från Region Norrbotten
En uppsägning av medlemskapet via delegationsbeslut från Regionstyrelsens ordförande har
inkommit. Sveriges Ekokommuners styrelse beslutar att inte godta uppsägningen eftersom
föreningens stadgar anger att medlemskap endast kan sägas upp efter beslut i styrelse eller
fullmäktige. Ett delegationsbeslut är inte giltigt enligt stadgarna. Att upphöra med att vara en
ekokommun måste vara ett medvetet beslut som diskuteras ordentligt inom organisationen.
Ellinor Avsan kontaktar Region Norrbotten för vidare diskussioner.
5. Diskussion om jubileumstidning
Enligt verksamhetsplanen ska en jubileumstidning tas fram under året med anledning av
föreningens 25-årsjubileum. Styrelsen beslutar att även om jubileumsårsmötet skjutits upp till
kommande år på grund av pandemin så bör tidningen komma ut under året. Extra medel för

detta avsattes i samband med årsmötet. Caroline Stenvall får mandat att fortsätta arbetet med
tidningen.
6. Nyckeltalsrevideringen
En enkät har gått ut till medlemmarna med frågor kring hur man uppfattar och vill utveckla
nyckeltalen, Hittills har ett trettiotal svar inkommit. Påminnelse ska skickas ut. Expertgruppen
fortsätter arbetet och frågan diskuteras vidare vid föreningens styrelse/expertgruppsmöte i
december.
7. Höstkonferens 2020
Med anledning av pandemin och att det avråds från långväga resor samt större fysiska möten
beslutas att föreningens höstmöte ska hållas digitalt. Kenneth Gyllensting arbetar vidare med
programmet efter input från styrelse och expertgrupp.
8. Årsmöte 2021
Med tanke på att årskonferens 2020 på grund av pandemin hölls digitalt beslutar styrelsen att
nästa års möte också ska planeras till Norrland (Sundsvall).
9. Verksamhetsplanen, uppföljning
Verksamhetsplanen gicks igenom och uppdaterades.
10. Omvärldsbevakning
En observation med anledning av den pågående pandemin är att det visar på vikten av att vara
självförsörjande med till exempel livsmedel. Webbmöten och distansarbete har blivit mycket
vanligare och den effekten kanske kvarstannar även efter.
12. Övrigt
Sekoms internationella arbetsgrupp planerar att starta upp igen efter en tids lägre aktivitet.
Pandemin har gjort att det internationella samarbetet just nu går på sparlåga. En av
uppgifterna är att börja hantera motionen om internationellt arbete från årsmötet.
13. Nästa möte
Datum sätts via doodleförfrågan när det behövs.
14. Avslutning
Ordförande tackar styrelsemedlemmarna och expertgruppen för aktivt deltagande och
förklarar mötet för avslutat.
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