Årsredovisning för den ideella föreningen ELMA för räkenskapsåret
2013
Föreningen ELMA – Erfarenheter och Lärdomar av MiljöArbete – är en politiskt obunden
ideell förening. Den bildades 2002 av engagerade och erfarna personer som arbetat länge
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
och utgör ett nätverk för medlemmarna.

Medlemmar
Föreningen hade 2013 45 st. betalande medlemmar. Under 2013 har 9 nya medlemmar
tillkommit och 5 har slutat. Föreningens stadgar anger att en medlem som inte betalat
årsavgiften under två år anses ha lämnat föreningen.
Medlemmarna täcker med sin kompetens och erfarenhet ett brett spektrum av frågor inom
områdena miljö och hållbar utveckling. Medlemmarna kompletterar också varandra när det
gäller utbildning, kompetens, yrkeserfarenheter etc. En rad olika yrken och kompetenser
finns representerade – naturvetare, tekniker, ekonomer, samhällsvetare, administratörer,
forskare, företagare m.fl.. Medlemmarna har arbetat och arbetar inom många olika
områden av miljövården som naturvård, tekniskt miljöskydd, kemikaliekontroll,
energiförsörjning, forskning, planering, företagande, kommunikation och administration.
En stor fördel för verksamheten är också att det bland medlemmarna finns erfarenhet från
såväl den offentliga som den privata sektorn – från departement, myndigheter, företag,
kommuner, organisationer och den ideella sektorn.

Styrelse och övriga funktionärer
Alla styrelsemedlemmar omvaldes vid årsmötet den 16 april 2013:
Peder Jonsson som ordförande samt Lars Hydén, Bo Assarsson, Birgit Flening, Göran
Lagerstedt, Klas Österberg och Peter Pettersson som ledamöter. Danielle Freilich nyvaldes
som suppleant vid årsmötet.

Styrelsen beslutade per capsulam vid det konstituerande sammanträdet den 1 maj att utse
Kerstin Blix till vice ordförande, Bo Assarsson som sekreterare, Klas Österberg som ansvarig
för medlemsvården, Göran Lagerstedt som kassör samt Peter Pettersson som ansvarig för
föreningens Facebook- och hemsidor.
Revisorer har varit Britt Maire Lundh och Åke Natt och Dag (båda hela 2013).
Valberedningen har varit Richard Almgren (sammankallande), Russel Johnsson och Agneta
Melin (alla tre hela 2013).
Styrelsen har under 2013 haft sju protokollförda sammanträden, varav ett per capsulam.

Verksamheten
Seminarier
ELMA har under 2013 genomfört 6 seminarier med 20-30 deltagare vid varje tillfälle. Både
medlemmar och icke-medlemmar deltog. Seminarierna har haft formen av samtal.
Personer från ett visst verksamhetsområde eller organisation har inlett med fakta och tankar
kring aktuella frågor inom området varefter en debatt har följt mellan inledarna och
åhörarna. Följande seminarier har hållits:
Mat och klimat - livsmedel för en miljö- och klimatanpassad framtid Den 5 februari 2013.
Samarrangemang med Immanuelskyrkan.
Elbilar och hybridbilar, är framtiden här? den 20 mars på KREAB.
Rudolf och Cajsa Sillén från Naturvinsakademien deltog vid ELMAs årsstämma den 16 april
på KREAB Rudolf och Cajsa Sillén från Naturvinsakademien och berättade om naturviner.
Infrastruktursatsningarna och klimatmålen! den 19 september på KREAB.
Hur ska vi leva i staden med buller när bebyggelsen ska förtätas? den 3 oktober 2013 på
KREAB.
Seminarium den 18 november hos EY då Louise Hård af Segerstad, AlbaEco, berättade om
utredningen om ekosystemtjänster.
Referat från seminarier finns på ELMA:s Facebook-sida.
Pubaftnar
Årets första pubafton ägde rum torsdagen den 7 februari på Monks Café, Sveavägen 39,
centralt i Stockholm. Vi träffade Greenpeaces energi- och klimatansvariga Isadora Wronski.
Nästa pubafton var den 9 april då vi diskuterade konsumtionsmönster med Alexander
Clemenson från föreningen ”Medveten konsumtion”.

Höstens första ELMA pub hölls den 10 september på Monk´s. Vi var sex personer som med
Göran Lagerstedt (ELMA) som inledare diskuterade den statliga
Nettodebiteringsutredningens förslag om skattelättnader vid mikroproduktion av el.
Marianne Lilliesköld, som är Sveriges Focal Point till IPCC, International Panel on Climate
Change, kom till ELMA-puben torsdagen den 10 oktober och berättade för oss om innehållet
i den nya IPCC rapporten, som hade beslutats på ett forskarmöte i Stockholm den 27
september.
Den 27 november samlades 8 personer på puben ”Kasper” på Vasagatan för att höra den
kände miljö- och samhällsdebattören Christer Sanne informera om vägar till ett hållbart
samhälle. Ämnet föranledde livliga diskussioner bland deltagarna.

Facebook och hemsida
Styrelsen har prioriterat att lägga ut kallelser och information på ELMAs Facebook-sida
https://www.facebook.com/groups/elmaforeningen. Information om Facebook-sidan har
även skickats ut i mejl till medlemmarna. ELMAs hemsida http://www.elmaforeningen.se
behålls med allmän dokumentation om föreningen.

Ekonomi
Verksamheten bygger helt på ideella insatser från medlemmarna. Föredragshållare är inte
arvoderade. I anslutning till seminarierna har ELMA bjudit på smörgås eller liknande och
öl/vin. Antalet inbetalda medlemsavgifter under året 2013 har varit 49.
Styrelsen föreslår att årets underskott 1 090 kr och 25 öre balanseras i ny räkning.
Behållningen (på Plusgiro) utgjorde vid årets slut 20 412 kr och 98 öre att jämföra med
20 253 kr och 23 öre vid årets början.
Räkenskaperna framgår av separat upprättad redovisning.
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Årsredovisning för den ideella föreningen ELMA
för räkenskapsåret 2013
Ekonomi
Verksamheten bygger helt på ideella insatser från medlemmarna. Föredragshållare är inte
arvoderade. I anslutning till seminarierna har ELMA ofta bjudit på smörgås eller liknande och
öl/vin/vatten. Antalet medlemmar som för år 2013 betalt årsavgiften är 45.
Styrelsen föreslår att årets underskott 1 090 kr och 25 öre balanseras i ny räkning.
Behållningen (på Plusgiro) utgjorde vid årets slut 20 412 kronor och 98 öre att jämföra med
20 253 kronor och 23 öre vid årets början.

Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2013
Resultaträkning, kr
Inkomster
Medlemsavgifter (45 st à 250)
Summa inkomster

11 250,00
11 250,00

Utgifter
Omkostnader för årsmöte
Underhållning årsmöte
Skatteverket
Omkostnader i samband med seminarier (1800+1634+1999+236)
Plusgiroavgifter
Omkostnader för webbsidan
Summa utgifter

1 890,00
1 875,00
748,00
6 974,00
454,50
398,75
12 340,25

Periodens underskott

1 090,25

Balansräkning, kr
Tillgångar
Plusgiro
Summa tillgångar

20 412,98
20 412,98

Skulder och eget kapital
Skulder
Förutbetalda medlemsavgifter (5 st)

1 250,00

Eget kapital
Periodens underskott
Balanserat överskott
Summa skulder och eget kapital

1 090,25
20 253,23
20 412,98
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