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Arsredovisning för den ideella föreningen ELMA

för räkenskapsåret 2009

Föreningen ELMÅ - Erfarenheter och Lärdamar m, MiljöÅrbete är en politiskt obunden
ideell ftirening. Den bildades 2003 av engagerade och erfarna personer som arbetat liinge med
miljöfrågor på många olika sätt och som namnet säger, ville dela med sig av erfarenheterna.
Föreningen bjuder in till offentliga samtal om miljö och hållbar utveckling, bedriver
mentorverksamhet och utgör ett nätverk ft)r medlemmarna. (Se även ElMA-ftireningens
hemsida www.elmaforeningen. se. )

Medlemmar
Föreningenhadesidårsskrfie(Z$(gft( 45nred(emmar.Åfianyamedlemmarhar.valtsin
under året och sex har utträtt. Medlemmarna täcker med sin kompetens och erfarenhet ett brett
spektrum av frågor inom områdena miljö och hållbar utveckling. Mediemrnarna kompletterar
också varandra niir det gäller utbildning, kompetens, yrkeserfarenheter etc. En rad olifta yrken
och kompetenser finns representerade - naturvetare. tekniker, ekonomer, samhällsvetare,
administratörer, fbrskare, ftiretagare m.fl. Medlemmama har arbetat och arbetar inom många
olika områden av miljövården som naturvård, tekniskt miljöskydd, kemikaliekontroll,
energiftirsörjning, fcrskning, planering, ftiretagande, kommunikation och administration.

En stor ftrdel ftir verksamheten är också att det inom medlemmarna finns erfarenhet fran
såväl den offentliga som privata sektorn - fran departement, myndigheter, ftiretag,
kommuner, organisationer och den ideella sektorn.

Styrelse och övriga funktionärer
Styrelsens sammansättning ft)r perioden l januari - 30 mars 2009har varit ftljande:

- Richard Almgren, ordforande
- Russel Johnson, vice ordft)rande
- Ola Jömstedt, kassaftirvaltare
- Birgitta Timm, sekreterare
- Peder Jonsson, ledamot
- Åke Natt och Dag, ledamot
- LenaSöderberg,ledamot
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Styreisen har efter ordinarie frreningsstiimnia rjen 30 mars 2009 och påftiijanrie konstituering
arbetat med ft lj ande sammansättning:
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- Russel Johnson, vice ordforande
- Ola Jörnstedt. kassafiirvaltare
- Birgiua Timm, sekreterare
- Christina Carlmark, ledamot
- Peder Jonsson, ledamot
- fure Natt och Dag, ledamot

Revisorer har hela verksamhetsåret varit:
- Sven Bertii R5rman, auktoriserad revisor
- Britt-Marie Lundh

Valberedu-iingen har i jariuari - 3C niai-s beståi'i av;
- LennartLindgren,sammankallande
- Jan-Erling Larsson
- Bo Thuriberg

Ny valberedning efter 30 mars har varit:
- LennartLindgren, sammankailande
- Peter Pettersson
- Bo Thunberg

Styrelsen har under året haft åtta protokollftrda sammanträden.

\r'erksamheten

Seminarier
ELMA har under året genomftirt fem seminarier. Den tidigare inriktningen mot enelgifrågor
har breddats till fler områden, bl.a. klimat, naturresurser, miljökommunikation och vatten.
Deltagama representerar eti breii t-v-åirsnitt av "lvli§ösverige" ined kunniga och aktiva
ft)reträdare från Iöretag, konsulter, myndigheter och privatpersoner. Både medlemmar och
icke-medlemmar deltog.

Det globala brukssamhället
Året inleddes med ett samtal om Det globala brul<ssamhrillet den 14 januari. Bakgrunden var
att antaiet ansökningar om mineralprospekteringar ökat dramatiskt och att det i huvudsak var
internationella ft)retag som ansökte. Dessutom fanns det i politiska kretsar en begynnande
disk,-rssion om inte Sveriges äldsta m,wndighet och dess lagrum behörde reformeras.

I samtalet deltog Dr Per Storm, VD i Raw Materials Group, Karl-Axel Waplan, VD i
European Operations, Northland Resoi:rees Ine, lv{artin von A-r=oi-ret, VD {br Shell
Exploration and Production AB. Litet över 20 deltagare kom, samtalade och åt en smörgås
med öl efteråt.
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Vägen till Köpenhamn
Den 30 mars redovisade statsministerns rådgivare i klimatfrågor generaldirektör Lars-Erik
Liljelund, tidigare chef frr Naturvårdsverket, olika scenarier inför de kommande
klimatftirhandlingarna i Köpenhamn i december 2009. Det iir det 15:e stora fiirhandlingsmötet
(COP15) inom ramen ftir Klimatkonventionen, LlN Framework Convention on Climate
Change, som undertecknades i Rio de Janeir-o 1992. Såväl den svenske statsministern som
andra svenska aktörer skulle få en central roll under dessa ftirhandlingar då Sverige kom att
vara ordftirandeland i EU. Det genomgående draget i hans framställning var att tona ner
förväntningarna när det gäller resultat från Köpenhamnsmötet.

Mötet ägde rum i anslutning till ft)reningens årsstiimma och samlade merän trettio deltagare
som efter friredrag och ståinrma mingla'Ce iill en god sup€.

Vår miljö 1930 - 2030
Vid ett seminarium den 14 oktober redovisade Richard ett utkast till rapport, Vår miljQ 1930 -
2030, där utvecklingen i miljön tecknas i ett hundraårsnerspektiv. Rapporten omfattar sex
områden: klimatförändring, uttunning av ozonskiktet, försuming av mark och vatten,
påfrestningar på stadsmiljön, fororening av sjöar och hav samt utarmning av växter och djur.
Han visa<ie att utvecklingen varit likartad på aita dessa områden me<i en tydlig koppling
mellan den nationella ekonomiska utvecklingen (mätt som BNP) och de svenska bidragen till
miljöfororening (mätt som ELU) under åren 1930 - 1970. Från slutet av L960-talet sker ett
tydligl trendbrott med fortsatt tillvibrt i ekonomin rnedan de svenska bidragen tiil
miljöförorening minskar för att nu uppgå till en femtedel av toppnoteringen (en tiondel om
man undantar klimatpåverkan som tillkommit som en miljöfråga i miljöpolitiken ft)rst de
senaste decennierna). Rapporten finns att ladda ner på www.svensktnaringsliv.se.

Miljökommunikation
Den 4 nor.ember avhölls ett firkosiseminarium kri*g Miljiiktmmunikarioi; i SIS:s lokaler på
Södermalm i Stockholm. Upptakten till detta samarbete med SIS var att flera av
medlemmarna i ELMA varit med och skrivit olika avsnitt i en bok utgiven av SIS om
miljökommunikation med Magnus Enell som redaktör och huvudansvarig.

I inbjudan skrev vi: "Miljödebatten har kantats av larm och undergang. Näringslivet har ofta
varit den stora miijöboven och miijöorganisationema de stora irjältarna. Poiitikerna har känt
av strömningama och ändrat retorik. Och i det dagliga samtalet har vi inte vetat om vi ska
skratta eller gråta åt att ha sju soptunnor för sortering. Mi§ökommunikation är svårt och det
har inte blivit lättare sedan klimatfrågan tågade in på scenen." Magnus Enell och Peder
Jonsson inledde med korta presentationer till den diskussion som sedan följde. Både
medlemmar och icke medlemmar deltog. Sammanlagt kom ca 30 personer.

Vatten - från livsmedel till avfaltstransportör
Denl december arrangerade ELMA tillsammans med Svenskt Vatten ett seminarium om
olika aspekter på vatten. Talade gjorde:

Civ.ing. Gullvy Hedenberg, Svenskt Vatten, om Dricksvattenproduhion och distribution i
Sverige. 
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Fil.dr. Markus Hoffrnan, LRF, om Litsmedelsproduictionens påverkan på livsmedlet
dricksvatten och på havet - vad har vi lart och vad kan vi göra annorlunda?

Programdirektör Gunilla Brattberg, Str-rckholm Environment Institute, ofil Toalett till alla - en
vihig vattenfråga som ingen talar om.

Serninariet var r.älbesökt och foljdes av en livlig diskussion, bl.a. om hur EU:s nya
vattendirektiv påverkar de svenska vattenverken.

Mentorer
ELMA bedriver mentorverksamhet. Den som behöver en mentor har via hemsidan möjlighet
att välja bland {orton medlemmar i ELMA vilka är beredda att erbjuda sina diinster utan
ersättning. För andra året i ftiljd flnns ett samarbete med institutionen f-ör marknadsföring och
strategi vid Handelshögskolan i Stockholm (Sustainability Research Group), vilket gör att
studerantfe där kan flå eR mentor.

Pub-aftnar mm.
ELMA:s pub-aftnar har till syfte att utveckla de informella kontakterna medlemmarna
emellan och att ge medlemmama del av varandras k-unnande. Även icke-medlemmar kan
inbjudas som talare. Under 2009 har vi haft sex "pub-aftnar" i Stockholm. Tre av dessa träffar
inleddes av en inbjuden talare varpå diskussion ftiljde:

- Lars Hyd€n talade 1212) on arbetet vid Miljöör'erdomstolen,
- Hans Ackefors (5/5) om vattenbruk och skaldjur och
- Robert Nilsson (3/11) om försiktighetsprincipen och svenska myndigheters bristfiilliga

riskhantering.

Antalet deltagare har varierat mellan sex och tolv. Birgit Flening (Ernst & Young) och Britt-
Marie Lundh (Ekobanken) tackas tör hjälp med lokal ftir aftnar med inbjuden talare.

Den 26 maj hade vi gökotta vid Ågestasjön. Den inleddes med samling hemma hos Kerstin
Blix som lät oss beskåda den halsbandsflugsnappare hon hade på tomten invid Magelungen.

Ekonomi
Verksamheten inom ELMA som ideellft)rening har under året liksom tidigare år byggt på
friviiliga insatser från rnedlerunarnas sida. Allt arbete har genomftirts utan någon ersättning
till styrelsen eller medlemmarna. Medlemmama har i de flesta fall även svarat ftir kostnader
ftir resor och ftir administrativa omkostnader. Notera att medlemmar som väljs in under andra
halvåret inte frrviintas erlägga någon årsavgift forrån pålbljande år.

Styrelsen föreslår att årets överskott 7 982 kr balanseras i ny riikning. Behållningen (på
Plusgiro) utgiorde vid årets slut 25 968 kronor, att j2imfora med l8 763 kronor vid årets
början. ,N-
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Resultaträkning, kr

Inkomster
Medlemsavgifter (37 st)
Ersättning ftir omkostnader ftir medlemsmöten
Återbetald prel.skatt ftir 2008
Summa inkomster

Utgifter
Omkostnader frr årsmöte mm. (2 1 35+250+359+907)
Kontor, hemsida
Plusgiroavgifter
Summa utgtfter

Årets överskott

Balansräkning, kr

Tillgångar
Plusgiro

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Förutbetalda medlemsavgifter (avs. 20 1 0)
Periodens överskott
Balanserat överskott
Summa skulder och eget kapital

11 100

907
318

12 32s

3 651
239
4s3

4 343

7 982

25 968

25 968

300
7 982

17 686
25 968

v ,r-/**--z -V*i,r<.
Richard AlmgrenT

e Natt och Dag

/aL-14.<- t

Birgitta Timm

Christina Carlmark

s(5)

Stoclrholm den .. &.1...t

§_
P"&# Jonsson



Revis ionsberättelse

Till föreningsstämman i Den ideella föreningen ELMA
Org.nr 874001-8588

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Den ideella
föreningen ELMA för år 2009. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid
med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden
nedan.

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar

Auktoriserad revisor


