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Nu börjar en ny mandatperiod och sammansättningen i de politiska nämnderna i 
kommunerna förändras. Medlemsmatrikeln för Sveriges Ekokommuner (Sekom) behöver 
därför uppdateras med eventuellt nya politikerombud från medlemmarna. Varje medlem 
representeras av två personer, en politiker och en ~änsteman. Båda har rösträtt vid 
föreningens årsmöte, som 2015 hålls i Nyköping/Trosa 27-28 maj. Det är viktigt att hålla 
medlemsmatrikeln aktuell för att underlätta kontakten med medlemmarna och nå ut med 
information från föreningens kansli. 

Vi är därför tacksamma om Ni kan rapportera in aktuella uppgifter om politikerombud 
senast den 27 februari 2015. I gällande matrikel är Ert politikerombud HansJohansson och 
~änstemannakontakten är Per Skog. 

Vi behöver ha in följande uppgifter för ombudet (och gärna en ersättare också): 
Kommun 
Namn 
Politiskt huvuduppdrag 
Adress 
Telefonnummer 
Mailadress 

Det går bra att skicka eller rnaila uppgifterna till kansliet på adressen längst ner på sidan. 

Sveriges Ekokommuner är en frivillig sammanslutning för kommuner, landsting och regioner 
som samarbetar för en hållbar utveckling. Med sin start under första hälften av 1980-talet är 
Sekom världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Den formella föreningen 
grundades i Värnamo 1995 och har för närvarande 97 medlemmar samt tre observatörer. 
Det är en medlemsdriven förening som bygger på den enskilde medlemmens engagemang 
eftersom det är på den lokala nivån som miljöarbetet drivs framåt. Det år där de goda 
exemplen tas fram men det behövs också kontakter med andra i liknande situation för att 
utbyta erfarenheter. Föreningens verksamhet fmansieras med medlemsavgifter som för 2015 
är 4000 kr i grundavgift samt 30 öre per kommuninvånare, med ett tak vid 150.000 invänare. 
Sala kommun har varit medlem sedan föreningen grundades 1995. För mer information se 
\V\Vw.sekom.se. 

Hör gärna av er om ni har några frågor. 

Med vänliga hälsningar . 

~g:.;,..~: :>r-A~.;?"'~, 
Kenneth Gyllensting, samordnare / 
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