
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte i Jönköping 2016-04-12 
 
Närvarande:  
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Lars Thunberg 
Majvor Westberg Jönsson 
Lena Olofsdotter 
Magnus Larsson 
Kristin Ögren 
Eva Andersson 
Göran Öhman 
Åsa Wikberg 
 

Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
 
Ej närvarande 
Arne Jonsson 
Christer Fjordevik 
Stefan Björnmalm 
 
 

 

 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. En extra punkt (9) läggs till 
angående representation vid konferens i Chile. Dagordningen fastställs. 
 
2. Val av justeringsperson 
Åsa Wikberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från 2016-03-09 gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
4. Ansökan om medlemskap från Region Gävleborg 
En ansökan om medlemskap har inkommit från Region Gävleborg. Tjänstemannagruppen har 
bedömt ansökan och tillstyrker. 
Beslut: Region Gävleborg antas som medlem och hälsas mycket välkommen i föreningen 
Sveriges Ekokommuner. 
 
5. Almedalen 
I år planerar Sveriges Ekokommuner inte att ha något eget evenemang i Almedalen. Några 
styrelsemedlemmar planerar att åka av andra orsaker och uppmanas att representera Sveriges 
ekokommuner om möjlighet ges. 
 
6. Plats för sommarmöte 2016 
Beslutas att kenneth ska undersöka om någon av de nya medlemmarna Gävle eller Ockelbo är 
intresserade av att värda för ett sommarmöte. 
 
7. The Basque Declaration 
Sekom har fått frågan från ICLEI om man kan ställa sig bakom deklarationen kring hållbar 
stadsutveckling. Beslut: Sveriges ekokommuner ställer sig bakom deklarationen. 



 
8. Årsmötet 2016 
Inget som föranleder ett styrelsebeslut innan årsmötet har dykt upp. 
 
9. Representation vid avfallskonferens i Chile 2-4 juni 
Sveriges ekokommuner har bjudits in som talare vid en internationell avfallskonferens i 
Santiago. Tommy Lindström (verksam vid Länsstyrelsen i Kalmar) har tidigare representerat 
Sveriges ekokommuner i Chile och har gått med på att göra så även denna gång. Han ber dock 
om stöttning till del av resan. Han kommer också att göra andra uppgifter i Chile och bedömer 
att ungefär halva resan är för Sekoms räkning. Beslut: Sveriges ekokommuner ger ersättning 
för halva resan, dock som mest 7.000 kr. 
 
10. Övrigt 
Lars ska vara med vid avslutningsmötet med regeringens Analysgrupp för grön omställning. 
 
11. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir sannolikt i samband med sommarmötet. Datum får sättas när det är 
klart med värd. 
 
12. Avslutning 
Ordföranden förklarar styrelsemötet för avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Åsa Wikberg 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


