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för räkenskapsåret 20{ 0
Föreningen ELMA - Erfarenheter och Lcirdomor av MiljöArbete åir en politiskt obunden
ideell ftirening. Den bildades 20A3 av engagerade och erfarna personer som arbetat låinge 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 ftir medlemmarna. (Se även ElMA-föreningens
hemsida www. elmaforeningen. se. )

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 2010lll 46 medlernmar. Sex nya medlemmar har valts in
under året och fem har utträtt. Medlemmarna tiicker med sin kompetens och erfarenhet ett
brett spektrum av frågor inom områdena miljö och hållbar utveckling. Medlemmarna
kompletterar ocksävarandra n?ir det gäller utbildning, kompetens, yrkeserfarenheter etc. En
rad olika yrken och kompetenser finns representerade - nafurvetare, tekniker, ekonomer,
samhällsvetare, administratörer, forskare, fiiretagare m.fl. Medlemmarna har arbetat och
arbetar inom många olika områden av miljövården som naturvård, tekniskt miljclskydd,
kemikaliekontroll, energiforsörjning, forskning, planering, foretagande, kommunikation och
administration.
En stor ftirdel for verksamheten är också att det inom medlemmarna finns erfarenhet från
såväl den offentliga som privata sektorn - från departement, myndigheter, foretag,
kommuner, organisationer och den ideella sektorn.

Styretse och övriga funktionärer
Styrelsens silnmansättning

-

fiir perioden 1 januari

Richard Almgren, ordforande
Russel Johnson, vice ordftirande
Ola Jörnstedt, kassaftirvaltare
Birgitta Timm, sekreterare
Chdstina Carlmark, ledamot
Peder Jonsson, ledamot
Äke Natt och Dag, ledamot

-

13

april 2010 har varit foljande:
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Styrelsen har efter ordinarie fiireningsstiimma den 13 april 2010 och påftiljande konstituering
arbetat med ftilj ande sammansättning:

-

Richard Almgren, ordforande
Russel Johnson, vice ordftirande
Ola Jörnstedt, kassaftiwaltare
Birgiua Timm, sekreterare
Lars Hyddn, ledamot
Peder Jonsson, ledamot
Agneta Melin, ledamot
Per Storhammar, ledamot

Revisorer har varit:
- Sven Bertil Ryman (till 13 april 2010)
- Göran Lagerstedt (fran 13 april 2010)
- Britt-Marie Lundh (hela åte|
Valberedningen har I januari - 13 april 2010 bestått av:
- LennartLindgren(sammankallande)
- Peter Pettersson
- Bo Thunberg

Ny valberedning efter 13 april har varit:
- Äke Natt och Dag (sammankallande)

-

Peter Pettersson

Bo Thunberg

Styrelsen har under året haft sju protokollforda sammanträden samt ett såirskilt mcite
diskussion av ELMA:s framtida inriktning och planering.

for

Verksamheten
Seminarier
ELMA har under året genomfiirt tre seminarier med ca20-30 deltagare vid varje tillftille.
Både medlemmar och icke-medlemmar deltog. Seminarierna tiickte helt olika temaområden
vilket avspeglade sig att deltagarna också kom från helt olika samhällsområden och hade

mycket varierande yrkesbakgrund.

lT och miliö
ELMA genomforde den 8 mars ett seminarium om IT och miljö. Föreningen gästades av
frreträdare ftir TeliaSonera och IBM. Lokalvåirld var Kreab Gavin Anderson.
Catharina Karagianni berättade att TeliaSonera började med "inre städning" och efterhand
kunde fonsätta med ett mer strategiskl arbete på området. En nyckel till framgang ar att
ledningen iir eng agerad, en annan att visa på de ekonomiska konsekvenserna, vilka i
TeliaSoneras fall var positiva. Lars Neckman visade på resultaten av en studie som
TeliaSonera låtit konsulten Exido genomfora. Av denna framgår att det finns stora
besparingspotentialer hos kommunerna med mer IT-baserade arbetsmetoder. Johan Lundin
bekräftade med utgångspunkt i IBM:s arbete att IT-teknik kan medftira stora effektiviseringar.
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Vägen från Köpenhamn
Statsministerns rådgivare i klimatfrågor, generaldirektör Lars-Erik Liljelund, gästade ELMA i
samband med årsmötet den 13 april. Han giistade även årsmötet 2009 och kunde denna gang
ge sin syn på facit fran fttrhandlingarna i Köpenhamn i december 2009, COPIS. Han menade
att utfallet var ganska ftirutsägbart och att FN-processen har små möjligheter att lyckas. "The
Copenhagen Accord", dvs. en skiss till politisk överenskommelse som kom till genom ett
ursprungligen svenskt initiativ, blev det bestående resultatet. Ett legalt bindande avtal
kommer sannolikt inte att komma tillstand de niirmaste åren. Diiremot forutsåg Liljelund att
utsläppen åindå kommer att minska i manga av de låinder som iir mest berörda. FNftirhandlingarna är en utpräglad top-down process. En bottom-up process skulle kanske vara
mer framgangsrik.

Mötet samlade ungeftir trettio deltagare som efter ftiredrag och ståimma minglade

till en god

sup6.

Socialt ansvarstagande i teori och praktik
ELMA och SIS (Swedish Standards Institute) anordnade den 22 november ett gemensamt
seminarium om hur ftiretag och organisationer tar sitt sociala ansvar. Företrädare ftir två
internationella ftiretag berättade om sina erfarenheter. Olle Blidholm från IKEA redogiorde
ftir IKEA:s arbete med Corporate Social Responsibility och Renöe Andersson fran Indiska
redogiorde ftir deras arbete med uppftirandekod och miljöfrågor. Kristina Sandberg, som är
sekreterare i det internationella arbetet inom ISO med att utforma standarden, berättade om
den nya standarden for socialt ansvarstagande, ISO 26 000. Standarden hade just antagits när
seminariet ägde rum.
Seminariet var välbesökt och foljdes av en livlig diskussion vid efterfiiljande kvällsfika.

Studiebesök på kärnreaktorn Rl på Kungliga Tekniska Högskolan
Ett tiotal medlemmar och icke-medlemmar besökte den ftirsta kåirnreaktorn i Sverige, Rl på
KTH-området. Den anviindes fran 1954 fram till 1970-tahet som forskningsreaktor.
Reaktoreffekten var ursprungligen 300 kW men höjdes senare till I MW. Briinslet utgjordes
av naturligt (dvs. ej anrikat) uran i form av uranmetall kapslat i en aluminiumlegering.
Reaktorhallen är belägen 25 munder jord och är numera möteslokal med olika kulturella
aktiviteter. Vi såg ett bildspel om reaktorns historia och hörde mer om dess nuvarande
anvåindning av Joakim Harrc fran KTH Mediateknik. Vid efterfiiljande fika diskuterades bl.a.
svensk energipolitik och hur man såg på kåirnkraften i Sverige då och nu.

Mentorer
ELMA bedriver mentoryerksamhet. Den som behöver en mentor har via hemsidan möjlighet
att välja bland tretton medlemmar i ELMA vilka åir beredda att erbjuda sina tjiinster utan
ersättning. Vid årets slut hade vi två adept-mentor relationer. För tredje året i följd finns ett
samarbete med institutionen ftir marknadsfiiring och strategi vid Handelshögskolan i
Stockholm (Sustainability Research Group), vilket gör att studerande dåir kan ffi en mentor.
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Puh-aftnar
Våra s.k. pub-aftnar har både ett informativt och ett socialt syfte. Under året har vi arrangerat
sex ELMA-pubar med ett 10-tal nåirvarande medlemmar i snitt. Fyra av dessa har inletts med
ett kortare ftiredrag:
- Anders Bjåirvall (rovdjursexperten) har berättat om vargar
- Ulf BjäIlås (medlem) har talat om några större ärenden i Miljööverdomstolen
- Kerstin Blix (medlem) har berättat om SKB:s arbete med ansökan om slutforvaring av

-

kiirnavfall
Siv Ericsdotter har talat om Stockholm Environment Institute och om projektet Baltic
Stern och EU:s marina direktiv.

Diskussion om ELMA.'S verksamhet
Den 6 oktober samlades styrelsen på restaurangen Le Bar Rouge i Gamla sta'n fiir en
kvällsdiskussion om ELMA:s verksamhet. Vad har vi hittills åstadkommit och med vad och
hur ska vi fortsatta? Flera styrelseledamöter hade låimnat skriftliga idöpromemorior ftire mötet
(se www.elmaforeningen.se på medlemssidorna) - med både allmåinna synpunkter på
inriktningen och konkreta forslag på verksamheter.
Det som hittills varit mest givande for både ElMA-medlemmar och andra åir
seminarieverksamheten. Temaområden har valts dåir medlemmar - såirskilt
styrelseledamötema - har god kompetens och kontakter. Det speciella for ELMA ar att
seminarierna genomfiirs i form av samtal mellan parter som representerar olika syn och
intressen. Förutom seminarierna har små insatser också gjorts genom att medlemmar skrivit
debattartiklar. ELMA ska forsöka skapa debatt men det behövs en gemensam linje ftir
prioritering av områden. Styrelsen har börjat diskutera vilka temaområden som skulle kunna
ha såirskild ElMA-karaktär. Ambitionen iir även att i större utsträckning engagera
medlemmar utanftir stockholmsområdet.
Seminarierna har bidragit till nätverksbyggande. Detta senare gäller också pubverksamheten
(se ovan). Både samtalen och pub-aftnarna är värda att satsa på i framtiden.
Mentorerna har inte varit siirskilt aktiva under senare tid och några större insatser planeras
inte fiir niirvarande.
Diskussionen om ELMA:s framtida verksamhet fortsätter.

Ekonomi
Verksamheten bygger helt på ideella insatser från medlemmarna. Föredragshållare brukar
bjudas på lätt middag i anslutning till "pubträffar" och seminarier (eller fär en flaska vin).
Som framgår nedan har trenden mot allt större ackumulerade överskott nu brutits.
Styrelsen loreslår att årets underskott 3 1 72 kr balanseras i ny riikning. Behållningen (på
Plusgiro) utgf orde vid årets slut22 496 kronor, att jåimftira med 25 668 kronor vid årets
början.
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Resultat- och balansräkning ftir verksamhetsåret 2010
Resultströkning, kr
Inkomster
Medlemsavgifter (33 st å 300, inkl. en ftirbetald)
Summa inkomster

9 900
9 900

Utgifter
Omkostnader for årsmöte (netto)
Omkostnader i samband med "puba.r" (netto)
Omkostnadq i samband med seminarier o d (netto)
Reseersättning
Planeringsmiddag ftir styrelsen
Plusgiroavgifter
Omkostnader for websidan
Summa utgtfter

4 254
64s
2 693
392
2 895
454
t 739

I3

072

3 172

Ärets underskott

Balansrökning, kr
Tillgångar
22 496

Plusgiro
Summa tillgångar

22 496

Skulder och eget kapital
Periodens underskoff

3 t72
t9 324

Balanserat överskott
Summa slculder och eget lmpital

22 496

Stockholm den
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Per Storhammar

Birgitta Timm
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