Protokoll fört vid styrelsemöte på webben med Sveriges Ekokommuner 22/3 2021
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Ellinor Avsan, ordförande
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1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning, adjungering
Ordföranden hälsade välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
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 för Högsby
Högsby kommun ansöker om utträde ur föreningen. Styrelsen beviljar utträde som träder i
kraft vid årets slut. Högsby önskas välkomna att ansöka om medlemskap igen om man i
framtiden vill återuppta samarbetet för hållbar utveckling.
5. Genomgång av verksamhetsberättelse för 2020
Förslaget till verksamhetsberättelse gicks igenom och ett par smärre justeringar och
uppdateringar föreslogs. Tas upp för slutgiltigt beslut vid nästa styrelsemöte.
6. Sekoms internationella arbete
Styrelsen diskuterar upplägget för motionssvaret om Sekoms internationella engagemang från
föregående årsmöte. En offert har inkommit från ADEP (Anothe Development Perspective)
kring att analysera och föreslå inriktning på det internationella arbetet. Styrelsen diskuterar
offerten och finner den intressant, men att den tar upp lite mer än vad som efterfrågas i
motionen. Internationella gruppen får i uppdrag att på egen hand arbeta vidare med analys och
svar på motionen.

7. Medlemsavgift för regioner
Styrelsen diskuterar om regioner kan få en annan beräkningsmodell för medlemskap eftersom
nuvarande modell att beräkna efter invånarantal är mer anpassad till kommuner. Samordnaren
får i uppdrag att komma med ett förslag till nästa styrelsemöte.
8. Årsmöte 2021
Planerna inför det digitala årsmötet 28 november rullar på. Naturfotografen Staffan Widstrand
föreläser i anslutning till mötet. Styrelsen diskuterar om möjligen någon ytterligare föreläsare
kan bjudas in.
9. Höstkonferens 2021
En höstkonferens planeras till Sundsvall 19-20 oktober. Hotell och mötesrum är
preliminärbokade. Styrelsen diskuterar möjliga programpunkter. Samordnaren och Sundsvalls
kommun arbetar vidare med programmet.
10. Hållbar kommun 11 maj
Sekom är partner vid eventet och arrangerar en programpunkt kring hur man kan göra
verkstad av kommuners och regioners koldioxidbudget. Samordnaren arbetar med att få till ett
par bra föreläsare. Föreningens medlemmar har erbjudits ett specialpris på konferensen.
11. Medlemsfrågor
Region Norrbotten har fortfarande inte hört av sig med en rektion på styrelsens avslag på
utträdesansökan, som enligt styrelsens mening inte följer föreningens stadgar om att beslutet
måste fattas av styrelse eller fullmäktige.
12. Omvärldsbevakning
Många ungdomar känner oro för utvecklingen i världen. Ett antal ungdomar har stämt EU för
brott mot mänskliga rättigheter.
13. Övrigt
Styrelsen diskuterar senaste utlysningen från Viable Cities om koldioxidneutrala städer. Ett
antal av föreningens medlemmar planerar att ansöka till nästa omgång (deadline 28 maj).
14. Nästa möte
Kansliet skickar ut en doodleförfrågan om ett möte i slutet av april så att de slutliga
handlingarna inför årsmötet kan beslutas.
15. Avslutning
Ordföranden förklarar mötet för avslutat.
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