
 

 

 
 
Protokoll fört vid styrelsemöte på webben (Teams) med Sveriges Ekokommuner 25 
oktober 2022 
 
 
Närvarande: 
Styrelsen 
Magnus Larsson, ordförande 
Maritha Meethz, vice ordförande 
Ellinor Avsan 
Calle Morgården 
Jan-Åke Larsson 
Kenneth Hällbom 
Kjell Bergkvist 
Anna Bodjo 
Arne Jonsson, tom pkt 12 

Sven Nordlund 
Anders Ramstrand 
Ej närvarande: 
Mona Forsberg 
 
Kansliet  
Kenneth Gyllensting 
Caroline Stenvall 
 
 

 
1. Mötets öppnande, fastställande av dagordning 
Vice ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet för öppnat. Dagordningen fastställs.  
 
2. Val av justeringsperson 
Kjell Bergkvist utses att jämte ordföranden justera protokollet 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
Ordförande ansluter och tar över ordförandeklubban. Föregående protokoll gås igenom och 
läggs till handlingarna.  
 
4. Fyllnadsval till expertgruppen 
Anette Olovborn, chef energi-, klimat- och miljöenheten Huddinge kommun, väljs in i 
expertgruppen. Anette hälsas mycket välkommen i gruppen! 
 
5. Årsmöte 2023 i Västervik 
Beslutas att årskonferensen ska hållas 10–11 maj 2023 med årsmötet 11 maj. Olika alternativ 
för middagen på kvällen 10 maj diskuterades. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med 
detaljplanering. 
 
6. Vintermöte 2022 
Beslutades att ha ett fysiskt vintermöte i Stockholm tillsammans med expertgruppen, med 
möjlighet att också vara med online. Kansliet skickar ut en doodlefråga om lämpligt datum. 
 
7. Revidering av de gröna nyckeltalen 
Ett arbetsmöte (online) för alla medlemmar hölls 21 oktober. Sven och Caroline rapporterar 
från mötet. Materialet från mötet bearbetas just nu och ambitionen är att en slutversion ska 
fastställas under vintermötet för att kunna börja användas vid vårens nyckeltalsinsamling. 
 



 

 

8. Deltagande i SIS kommitté för biologisk mångfald 
Sekom har fått en fråga om att engagera sig i den nya tekniska kommittén för biologisk 
mångfald (TK 623). Sekom har rätt till två representanter i kommittén. Styrelsen godkänner 
och utser Kenneth Gyllensting och Kjell Bergkvist som representanter med Sven Nordlund 
som ersättare om det är möjligt enligt SIS regelverk. 
Det är också planerat ett så kallat intressentmöte för att sondera intresset för att vara med i SIS 
kommitté för cirkulär ekonomi. Kenneth skickar ut inbjudan till detta. 
 
9. Reflektioner från sommarmötet i Almedalen. 
Sekom genomförde en seminarieomgång tillsammans med Region Gotland – inspelningen 
finns på YouTubekanalen. Det hölls också ett strategimöte tillsammans med expertgruppen 
och studiebesök organiserade av regionen. Deltagarna uppfattade dagarna som mycket 
positiva och berikande, men undantag av den fruktansvärda händelse som inträffade strax 
innan vårt seminarium en bit bort. 
 
10. Deltagande på partiernas kommundagar 
Nu när de olika partierna har börjat med fysiska kommundagar igen efter pandemin ska 
Sekom återuppta arbetet med att besöka dessa för att kunna diskutera med medlemmarnas 
representanter och även informera möjliga blivande medlemmar. Först ut är miljöpartiets 
kommundagar i Borås 26–27 november. Centerpartiet har sina kommundagar i Helsingborg i 
februari 2023. Styrelsemedlemmarna uppmanas att meddela kansliet när deras respektive parti 
har sina dagar. 
 
11. Medlemsfrågor 
Det har varit maktskiften i ett antal kommuner och det återstår att se vad det får för inverkan 
på engagemanget i Sveriges Ekokommuner. Det är viktigt att vi för ut budskapet om nyttan av 
att vara med i ett nationellt nätverk med stor samlad kunskap. 
 
12. Omvärldsbevakning 
Det nya ansvaret för kommunernas hushållsnära insamling av förpackningar – är det något 
föreningen ska engagera sig i? 
7–19 december hålls det 15:e partnermötet för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP 
15) i Montreal Kanada.  
 
13. Övrigt 
Sekom är med på en helsida i ”Kommuner i framkant”, bilaga i Aftonbladet. Styrelsen 
diskuterar olika saker att trycka på i artikeln, tex uppsidan av att vara med i föreningen som 
till exempel att spara tid vid utredningar när man kan få information från andra i nätverket. 
Sven informerar om Kalix samarbete med kommunen Masaka i Uganda genom ICLD.  
 
14. Nästa möte 
Kenneth skickar ut en doodle (till expertgruppen också) om datum för vintermötet. 
 
15. Avslutning 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 
 
Vid protokollet  Justeras 
 
Kenneth Gyllensting  Magnus Larsson Kjell Bergkvist 
Samordnare   Ordförande  Justerare 


