
 
 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte på webben med Sveriges Ekokommuner 10/2 2021 
 
Närvarande:  
 
Styrelsen 
Ellinor Avsan, ordförande 
Magnus Larsson 
Arne Jonsson (t.o.m. punkt 10) 
Sven Nordlund 
Kjell Bergkvist 
Jan-Åke Larsson 
Kristin Ögren 
Kenneth Hällbom 
Mona Forsberg 
Stefan Björnmalm 

Maritha Meethz 
Anna Bodjo 
 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 
 
Övriga: 
Tommy Lindström 
 
 

 
 
1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning, adjungering 
Ordföranden hälsade välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs. 
Tommy Lindström adjungeras till dagens möte. 
 
2. Val av justeringsperson 
Magnus Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna med en mindre teknisk justering.  
 
4. Ansökan om observatörskap från Tingsryds kommun 
Tingsryds kommun ansöker om observatörsstatus i Sveriges Ekokommuner. 
Styrelsen bifaller ansökan och önskar Tingsryd mycket välkomna som observatörer i 
föreningen! 
 
5. Ansökan om utträde för Robertsfors kommun 
Robertsfors kommun ansöker om utträde ur föreningen. Styrelsen beviljar utträde som träder i 
kraft vid årets slut. 
 
6. Årsmöte 2021 – digitalt 
Sveriges ekokommuners årskonferens blir ett digitalt möte 28 maj. Utöver förhandlingarna 
bör det vara en till två intressanta föreläsningar i anslutning till mötet. 
 
7. Höstmöte 
Ett nytt försök med fysiskt jubileumsmöte i Sundsvall planeras till hösten. Sundsvall och 
kansliet diskuterar datum – inte för tidigt (oktober/november). 



 
8. Årsbokslut 2020 
Bokslutet för år 2020 gås igenom och godkänns. Årets överskott blir 156 677,35. 
 
9. Enkät till medlemmarna om Sekoms internationella arbete 
Tommy Lindström går igenom ett utkast till enkät att skicka ut till medlemmarnas 
kontaktpersoner för att få en uppfattning om inställningen till inriktning på föreningens 
internationella arbete. Beslutas att den internationella arbetsgruppen arbetar vidare med 
utkastet och skickar ut det för att få klart en utvärdering och förslag till inriktning inför 
årsmötet. 
 
10. Träff kring koldioxidbudget 
Uppsala Universitet har bjudit in till enträff för att diskutera eventuellt samarbete kring så 
kallade ”kommundoktorander” som kan vara med och föreslå lösningar till viktiga 
samhällsproblem, till exempel kring koldioxidbudgetering. Ett antal ur styrelsen och 
expertgruppen har anmält intresse att få vara med vid träffen och Kenneth anmäler dem. 
 
11. Samarbete med Aktuell Hållbarhet kring temadagen Hållbar Kommun 11 maj 
Styrelsen beslutar att Sverige Ekokommuner går in som partner till en kostnad av 49 000 
kronor. Bland annat innebär det att Sekoms medlemmar får specialpris på anmälan, Sekoms 
logga är med i annonser och på hemsidan samt att Sekom arrangerar en programpunkt. 
 
12. Verksamhetsplanen 
Verksamhetsplanen gås igenom och uppdateras. 
 
13. Omvärldsbevakning 
Kenneth redovisar erfarenheter från ett rundabordssamtal om aktuella frågor arrangerat av 
Aktuell Hållbarhet. 
 
Det har varit problem med elförsörjningen under kalla dagar och det diskuteras att flytta de 
stora elförbrukarna till norra Sverige.  
 
14. Övrigt 
Region Blekinge och Grums har varit observatörer i mer än ett år. Kansliet får i uppdrag att 
fråga dem om de önskar inträda som medlemmar. 
 
15. Nästa möte 
Kansliet skickar ut en doodleförfrågan om ett möte i slutet av mars. 
 
16. Avslutning 
Ordföranden tackar deltagarna för engagemanget och förklarar mötet för avslutat. 
 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
 
 
Kenneth Gyllensting  Ellinor Avsan Magnus Larsson 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


