
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte på webben med Sveriges Ekokommuner 25/3 2020 
 
Närvarande:  
 
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Magnus Larsson 
Arne Jonsson 
Sven Nordlund (fom pkt 5) 
Kjell Bergkvist 
Jan-Åke Larsson 
Kristin Ögren 
Kenneth Hällbom 
Mona Forsberg 
 

 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 
 
Ej närvarande: 
Stefan Björnmalm 
Maritha Meethz 
Anna Bodjo 
 
 
 

 
 
 
 
1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning 
Ordföranden hälsade 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 observatörskap från Sotenäs kommun 
Sotenäs kommun ansöker om observatörsstatus i Sveriges Ekokommuner. 
Styrelsen bifaller ansökan och önskar Sotenäs mycket välkomna som observatörer i 
föreningen! 
 
5. Fyllnadsval i expertgruppen 
Jonas Edin, Lerum, väljs in i expertgruppen. 
 
6. Årsmöte 2020 – ändring av plats 
Styrelsen beslutar  på grund av den rådande pandemin att ställa in årskonferensen i Sundsvall. 
Själva årsmötet planeras att hållas digitalt på tidigare utsatt tid och datum (14 maj kl 8,30) och 
föredragningarna flyttas till en höstkonferens. Samordnaren får i uppdrag att organisera ett 
digitalt årsmöte samt se om det går att organisera ett höstmöte i Sundsvall med de tänkta 
föredragen på årsmötet som bas. Datum fastställs via en doodleundersökning i styrelsen. 
 



7. Motion till årsmötet 
Kommunerna i Halland har inkommit med en motion med lydelsen att föreningen till nästa 
årsmöte ska utreda det internationella engagemanget, framför allt medlemsnyttan av det. 
 
Styrelsen beslutar rekommendera årsmötet att bifalla motionen. 
 
8. Verksamhetsberättelse för år 2019 
Förslaget till verksamhetsberättelse gås igenom och fastställs. 
 
9. Verksamhetsplan till årsmötet 
Styrelsen uppdaterar kontinuerligt verksamhetsplanen under året och en aktuell versin 
redovisas på årsmötet. Verksamhetsplanen gås igenom och uppdateras. 
 
10. Förslag till budget för 2020 
Styrelsen beslutar att lämna utarbetat budgetförslag vidare till årsmötet. 
 
11. Övrigt 
Styrelsen beslutar att se över kriterierna för medlemskapet. Tas upp vid kommande möten. 
 
12. Nästa möte 
Nästa möte är årskonferensen. Efter den skickar kansliet ut en doodle-förfrågan om ett 
styrelsemöte innan sommaren. 
 
13. Avslutning 
Ordförande tackar styrelsemedlemmarna för aktivt deltagande och förklarar mötet för 
avslutat. 
 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Kenneth Hällbom 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


