
 
 
 
Protokoll fört vid Sveriges Ekokommuners styrelsemöte vid sommarmötet i Värnamo 14 
augusti 2015 
 
Närvarande:  
 
Styrelsen – samtliga närvarande 
Ellinor Avsan, ordförande 
Lars Thunberg 
Christer Fjordevik 
Majvor Westberg Jönsson 
Eva Andersson 
Lena Olofsdotter 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 

 
Göran Öhman 
Stefan Björnmalm 
Magnus Larsson 
Kristin Ögren 
Åsa Wikberg 
Arne Jonsson 
 

 

 
 
1. Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat.  
 
2. Val av justeringsperson 
Eva Andersson utses till att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från 16 juni gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
4. Ansökan om medlemskap från Simrishamns kommun 
Lars Thunberg har varit kallad till Simrishamns kommunstyrelse för att informera om 
Sveriges Ekokommuner. En ansökan om medlemskap har därefter inkommit. 
Tjänstemannagruppen har haft ansökan för yttrande och tillstyrker. 
 
Beslut: Simrishamns kommun beviljas medlemskap i Sveriges ekokommuner. Styrelsen 
hälsar Simrishamn mycket välkommen i föreningen! 
 
5. Deltagande vid Refarm Europe i Växjö 10-11 september 
Sekom är medarrangör enligt beslut från föregående möte. Kenneth Gyllensting och Christer 
Fjordevik representerar Sekom vid workshopen. Kenneth undersöker om någon från 
tjänstemannagruppen också är intresserad. I så fall står Sekom även där för kostnaden. 
 
6. Årsmöte 2016 
Det blir fem år sedan Framtidskonferensen i Jokkmokk och 2016 är det dags för ytterligare ett 
förlängt årsmöte med strategiska framtidsdiskussioner. Det är dags för södra Sverige och 
beslutet blir att fråga Jönköpings kommun om de är intresserade av att stå för värdskapet. 



 
7. Övrigt 
ICLEI har medlemsmöte i Bryssel 15 oktober och som ny medlem bör Sekom skicka en 
delegation dit. Beslutas att en delegation om ca 5 personer kan vara lagom. Intresserade 
kontaktar Kenneth som ordnar detaljerna. Kostnaden tas från budgetlinjen om internationellt 
samarbete. 
 
Sekom har fått en offert för att delta i ICLEIs paviljong med föredrag och utställning under 
klimatmötet i Paris (COP 21) i december. Två varianter finns, en huvudvariant som kostar 
20 250 Euro och en mer avskalad som kostar 12 600 Euro. Beslutas att kostnaden är alltför 
hög för nyttan och vi avstår. Kenneth undersöker andra möjligheter att närvara/få information 
om mötet. 
 
Diskussionen om utökning av kanslifunktionen fortsatte och det beslutades att en arbetsgrupp 
bestående av Ellinor Avsan, Lars Thunberg, Camilla Wester och Kenneth Gyllensting ska 
fortsätta att bereda frågan. 
 
Tjänstemannagruppen har frågat Miljöbarometern om de skulle ha möjlighet att göra en 
utredning kring om det går att spåra och ge exempel på goda exempel från olika 
ekokommuner med hjälp av nyckeltalen. En offert har inkommit till föreningen. Beslutas anta 
offertens punkt 1 om att identifiera goda exempel (25 arbetstimmar, totalt 21 000 kr). 
Gällande punkterna 2-4 om att lyfta fram och beskriva dessa inväntas resultatet från punkt 1 
innan beslut fattas. 
 
8. Nästa möte 
Beslutas att sikta på att nästa möte blir ett webbmöte via Ecomuna. Kenneth skickar ut en 
doodle till styrelsen med förslag på olika tider. 
 
9. Avslutning 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat.  
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Eva Andersson 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


