Protokoll fört vid styrelsemöte på Quality Hotel Sundsvall med Sveriges Ekokommuner
20/10 2021
Närvarande:
Styrelsen
Magnus Larsson, ordförande
Ellinor Avsan
Calle Morgården
Jan-Åke Larsson
Kristin Ögren
Kenneth Hällbom
Maritha Meethz
Kjell Bergkvist
Mona Forsberg

Ej närvarande:
Anna Bodjo
Sven Nordlund
Arne Jonsson

Kansliet
Kenneth Gyllensting
Caroline Stenvall

1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.
2. Val av justeringsperson
Kenneth Hällbom utses att jämte ordföranden justera protokollet
3. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.
4. Ansökan om utträde från Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun ansöker om utträde ur föreningen. Styrelsen beviljar utträde som träder
i kraft vid årets slut. Falkenberg önskas välkomna att ansöka om medlemskap igen om man i
framtiden vill återuppta samarbetet för hållbar utveckling.
5. Ansökan om utträder från Region Västernorrland
Region Västernorrland ansöker om utträde ur föreningen. Styrelsen beviljar utträde som träder
i kraft 31 december 2022. Region Västernorrland önskas välkommen att ansöka om
medlemskap igen om man i framtiden vill återuppta samarbetet för hållbar utveckling.
6. Byte av representant i expertgruppen för Luleå
Luleås mångåriga representant i expertgruppen, Lena Bengtén, kommer att byta
arbetsuppgifter och lämnar därför gruppen. Styrelsen beslutar att som ersättare välja in Sophie
Forsberg Johansson som representant för Luleå. Sophie önskas hjärtligt välkommen och
styrelsen riktar ett stort tack till Lena för engagerat arbete genom åren.

7. Årsmöte 2022
Årsmötet 2022 ska äga rum i Mellansverige. Ett antal intresseförfrågningar har inkommit och
styrelsen väljer efter diskussion att Smedjebacken får arrangera årsmöte 2022. En diskussion
ska också föras med grannkommunen Ludvika för att se om det finns möjlighet för att
dubbelarrangemang. Eftersom det är val år 2022 föredrar styrelsen ett tidigt årsmöte och
kansliet får i uppdrag att undersöka om det går att ha det vecka 14 (prioriterat), 17 eller 18.
Möjligt tema för mötet är det restorativa samhället (hur går man utöver bara hållbarhet och
skapar plusvärden) som bland annat ekokommunerna i USA arbetar mycket med.
8. Representant i styrelsen för Green Key
Sekom har representation i styrgruppen för Green Key (och Blå Flagg). Genom åren har
ordföranden varit kontaktperson för föreningen. Eftersom föreningen bytte ordförande vid
senaste årsmötet beslutar styrelsen att Sekom ska representeras av Magnus Larsson.
9. Almedalen 2022
Beslutas att Sekom ska förlägga sommarmötet 2022 till Gotland under Almedalsveckan. En
av målsättningarna är att hålla ett seminarium i någon aktuell fråga.
10. Medlemskap i SIS Tekniska Kommitté 588 ”Hållbara städer och samhällen”
Kommittén har nu presenterat den nya standard för hållbar utveckling och Agenda 2030 för
kommuner och regioner som Sekom varit involverade i. Styrelsen diskuterar om föreningen
ska fortsätta engagemanget i kommittén. Beslutar att fortsätta i alla fall 2022 också, sedan får
det utvärderas på nytt.
11. Vägledning för koldioxidbudget
Kenneth informerar från ett möte med Klimatkommunerna för att diskutera en gemensam
vägledning kring koldioxidbudget.
12. Samverkan med Future Minds
Kort info om ungdomsprojektet Future Minds (drivs av Fryshuset) som genomför
miljöutbildning i Sveriges gymnasieskolor. Möjligt samarbete med Sekom.
Beslut: Bjud in representant för diskussion till nästa möte.
13. Samarbete med ICLD
Internationellt centrum för Lokal Demokrati startar upp ett utbytesprojekt kallat ”Kommunala
partnerskap för klimatet. De efterfrågar Sekoms hjälp att hitta kommuner som är intresserade
av internationellt utbyte kring klimatarbetet.
Beslut: Vi sprider informationen i våra kommunikationskanaler.
14. Annons i ”Kommuner i Framkant”
Sekom har bokat redaktionell annons i bilagan ”Kommuner i Framkant” som kommer ut
tillsammans med Aftonbladet 13 december. Diskussion kring vad som kan vara med – kanske
något kring regenerativ utveckling?
15. Medlemsfrågor
Fortfarande ingen reaktion från Region Norrbotten på styrelsens avslag till utträdesansökan.
16. Omvärldsbevakning
Det verkar som om regenerativ utveckling har växande popularitet i världen. Kan Sekoms
verksamhetsmål behöva utvecklas med det?

17. Övrigt
Diskussion kring hur man tydligare kommunicerar medlemsnyttan av föreningen.
18. Nästa möte
Ambitionen är att ha ett fysiskt Vintermöte i Stockholm tillsammans med expertgruppen för
att planera nästa års verksamhet.
19. Avslutning
Ordföranden förklarar mötet för avslutat.
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