
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Sveriges Ekokommuner 23/8 2019 på hotell Blå 
Blom, Värmdö, i samband med sommarmöte. 
 
Närvarande:  
 
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Magnus Larsson 
Sven Nordlund 
Kjell Bergkvist 
Mona Forsberg 
Kristin Ögren 
Anna Bodjo 
Maritha Meethz 
Jan-Åke Larsson 
Kenneth Hällbom 
 
Expertgruppen 
Marie Brandt 

Camilla Wester 
Linda Corneliusson Linde 
Wolfgang Mehl 
Arash Sajadi 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 
 
Ej närvarande: 
Arne Jonsson 
Stefan Björnmalm 
Lena Bengtén 
Åsa Terent 
 

 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs. 
Expertgruppens medlemmar adjungeras till mötet. 
 
2. Val av justeringsperson 
Kjell Bergkvist utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
4. Ansökan om medlemskap från Ovanåkers kommun 
Ovanåkers kommun ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Som stöd för 
ansökan bifogas strategiska dokument som visar på kommunens ambitioner. Expertgruppen 
tillstyrker ansökan. 
Styrelsen beslutar bifalla ansökan och önskar Ovanåker mycket välkommen i föreningen! 
 
5. Uppsägande av medlemskap från Vaggeryds kommun 
Vaggeryds kommun blev medlem 2013 och har i kommunstyrelsen beslutat ansöka om 
utträde ur föreningen. Styrelsen konstaterar att Vaggeryd under åren inte deltagit i föreningens 
verksamhet vid något tillfälle. Styrelsen beslutar tillstyrka ansökan om utträde och hälsar att 
Vaggeryd är välkomna att ansöka om återinträde om förhållandena skulle ändras. 
 
 



6. Årsmötet i Sundsvall 2020 
Beslutas att arbeta för att årsmötet blir under vecka 20 med 13/14 maj som förstahandsval och 
12/13 maj som andrahandsval. Kansliet får i uppdrag att starta planeringen. 
 
7. Ekonomi 
Ekonomin redovisas vid nästa styrelsemöte (inte så mycket har hunnit hända sedan årsmötet). 
 
8. Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen är huvudpunkten för sommarmötet och kommer att fortsätta diskuteras 
efter styrelsemötet. Tas upp vid nästa möte. 
 
9. Komplettering av deltagare till expertgruppen 
Arash Sajadi, Sundbybergs stad väljs in i expertgruppen som nu består av sju personer. Arash 
hälsas mycket välkommen i gruppen! 
 
10. Uppdrag till Expertgruppen 
Styrelsen uppdrar åt expertgruppen att gå igenom och föreslå en revidering av föreningens 
gröna nyckeltal. Senaste revideringen var 2012 och sedan dess har bland annat Agenda 2030 
antagits. Även vårt pågående forskningsprojekt tillsammans med Blekinge Tekniska 
Högskola kan antas ge input till nyckeltalen. En redovisning av läget önskas vid vintermötet i 
Stockholm (se punkt 12). 
 
11. Omvärldsbevakning  
Många kommuner får frågan om att utlysa Klimatnödläge. Hur ska föreningen agera? Fundera 
till nästa möte. 
 
12. Övrigt 
Styrelse och expertgrupp brukar ha ett fysiskt endagsmöte i Stockholm i slutet av november-
början av december för att planera nästa års verksamhet. Kansliet skickar ut en doodlefråga på 
lämpliga datum. 
 
Lisa Wälitalo från Blekinge Tekniska Högskola bjuds in till nästa styrelsemöte för att 
redovisa ställningen för forskningsprojektet ”Hållbar kommun- och regionsutveckling”. 
 
13. Nästa möte 
Nästa styrelsemöte blir ett webbmöte. Kansliet skickar en doodlefråga på ett möte kring 
mitten av oktober. 
 
14. Avslutning 
Ordförande avslutar mötet och välkomnar deltagarna att återuppta det avbrutna arbetet kring 
verksamhetsplanen. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Kjell Bergkvist 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


