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samband med Vintermötet
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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
Maritha Meethz utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
4. Läget för jubileumstidningen
Tidningen är på gång, men på grund av pandemin går arbetet långsammare än planerat.
Troligen kommer den inte ut före årsskiftet. Caroline fortsätter arbetet.
5. Nyckeltalsrevideringen
Camilla redovisar resultatet från enkäten som gått ut till kontaktpersonerna.
Ett antal nyckeltal behöver ses över, några för att de flesta medlemmarna nått målet eller att
nyckeltalet inte är relevant längre. Det finns också en hel del förslag till nya nyckeltal, tex
kring upphandling, egenproducerad el, matsvinn, kemikalier, biologisk mångfald osv.
Expertgruppen arbetar vidare med frågan.

6. Årsmöte 2021
Med anledning av pandemin och att det avråds från långväga resor samt större fysiska möten
beslutas att även årets möte ska hållas digitalt. Kenneth skickar ut en doodle till styrelsen för
att fastställa datum. Möjligt tema för nästa år diskuterades (livsmedel, hållar
produktion/konsumtion, ökad självförsörjningsgrad osv), diskussionen fortsätter.
7. Värdkommun för årskonferens 2022
Det har kommit in förfrågan kring att arrangera årskonferensen 2022. Beslutas att skicka ut en
allmän fråga till kommunerna i Mellansverige kring detta för att se om fler är intresserade.
Beslut bör vara fattat så att inbjudan kan ske under årsmötet 2021.
8. Ekonomi
Kenneth går igenom årets preliminära resultat. Ett större överskott förväntas framförallt
beroende på att kostnaderna för jubileumstidningen kommer att hamna på år 2021. Även
resekostnader och kostnader för styrelsemöten kommer att bli lägre på grund av pandemin.
9. Samarbete kring koldioxidbudgetering
Diskussion förs med Uppsala Universitet, Klimatsekretariatet, Region Västra Götaland,
Region Uppsala samt fler intressenter om ett samarbete kring att utveckla
koldioxidbudgetering i kommunerna/regionerna. Ett förslag om ett första delprojekt för att
fördjupa samarbetet och skriva fram konkreta projektidéer har tagits fram av Uppsala
Universitet. För Sekoms del önskas ett engagemang motsvarande 75-100 000 kr (sannolikt i
arbetstid) under våren 2021. Beslut: Sekom blir medsökande i det förberedande projektet.
10. Verksamhetsplanen, uppföljning
Verksamhetsplanen gicks igenom och uppdaterades.
11. Omvärldsbevakning
Många intressanta projekt på gång inom industrin, bland annat SSABs koldioxidfria
ståltillverkning.
12. Motionen kring det internationella arbetet
Den internationella gruppen håller på att ta fram en enkät som ska gå ut till medlemmarna.
Planerar också att ta extern hjälp för att utvärdera det internationella arbetet.
13. Övrigt
Inet övrigt.
14. Nästa möte
Datum sätts via doodleförfrågan.
15. Avslutning
Ordförande tackar för det gångna året och önskar alla deltagare God Jul. Med en förhoppning
om att fysiska möten går att få till under 2021 förklaras mötet för avslutat.
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