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Årsredovisning för den ideella föreningen ELMA för räkenskapsåret 

2014 

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 vid 2014 års utgång 52 st. registrerade medlemmar varav två är 

hedersmedlemmar. Under 2014 har 9 nya medlemmar tillkommit och 6 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. 
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Styrelse och övriga funktionärer 

Vid årsmötet den 8 april 2014 valdes Bo Assarsson till ny styrelseordförande och Claes 

Åkesson valdes till ny styrelseledamot. Birgit Flening, Lars Hydén, Göran Lagerstedt, Klas 

Österberg och Peter Pettersson omvaldes som styrelseledamöter.  

Som revisorer omvaldes Britt Marie Lundh och Åke Natt och Dag. 

Richard Almgren, Agneta Melin och Russel Johnson omvaldes som valberedning med Richard 

Almgren som sammankallande. 

Styrelsen beslutade vid det konstituerande sammanträdet den 5 maj att utse Birgit Flening 

till vice ordförande och Claes Åkesson till sekreterare. Klas Österberg utsågs att ansvara för 

pubverksamhet och medlemsvård, Göran Lagerstedt utsågs till kassör och Peter Petterson 

utsågs ansvara för Facebook och webb. Vidare beslutades att Peder Jonsson ska vara 

adjungerad ledamot i styrelsen. 

Styrelsen har under 2014 haft 8 protokollförda sammanträden. 

 

Verksamheten 

Seminarier 

ELMA har under år 2014 ordnat fyra samtal eller seminarier och ett årsmöte. 

Måndagen den 20 januari 2014 bjöd ELMA in till årets första seminarium. Ett 20-tal deltagare 

samtalade om nya förutsättningar för solelproduktion i Sverige - ett ämne med ökande 

aktualitet och där många, både företag och enskilda, nu är beredda att investera i egen 

lönsam elproduktion med hjälp av den senaste generationen solceller. Professor Jan-Olof 

Dahlenbäck, Chalmers Inst. för Energi och Miljö samt Energimyndighetens skattejuridiska 

expert Ingela Lindqvist gav deltagarna en god överblick av det aktuella läget i Sverige för 

solelproduktion. 

Vid årets ordinarie föreningsstämma den 8 april informerade 

opinionsundersökningsföretaget Demoskops VD Anders Lindholm om situationen inför 

supervalåret, med både EUs parlamentsval och svenskt riksdags- kommunal- och 

landstingsval. Vi hade bett Anders Lindholm gräva i den egna databasen för att se om det 

finns något som kan överraska oss på miljö och klimatområdet.  Anders kunde sedan 

tillsammans med övriga 18 deltagare avnjuta mingel med naturvin.  

Måndagen den 19 maj var rubriken EU:s klimat och energisystem till 2030. Räcker det med 

utsläppsrätter? Vilka möjligheter innebär det för svenskt och europeiskt näringsliv? Olle 

Björk, som länge arbetat inom närings-, miljö- och finansdepartementen med EU:s 
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klimatpolitik och system för handel med utsläppsrätter, gav sin syn på utvecklingen av 

handelssystemet. Maria Sunér Fleming från Svenskt näringsliv gav oss sin syn på vikten av att 

mål för konkurrenskraft och leveranssäkerhet för energi också ställs upp förutom mål för 

EU:s klimat- och energipolitik. Ett 25-tal deltagare blev väl uppdaterade i dessa viktiga frågor. 

Måndagen den 8 september 2014 var ämnet Trafik och Hälsa i stadsmiljön - När får vi en 

hälsosammare trafik- och luftmiljö i Stockholm? Olena Gruzieva, hälsoexpert på 

luftföroreningar, Karolinska Institutet, Emma Nordling och Jörgen Bengtsson, experter på 

luftföroreningar från trafiken, Stockholms stads Miljöförvaltning samt Helen Barda (ersattes 

av Henrik Larsson), luftvårdsexpert, Länsstyrelsen i Stockholm samtalade om trafikens 

inverkan på befolkningens hälsa. Intressanta bidrag till diskussionen lämnades även av Bengt 

Christensson, IVL och Helen Maalinn, Stockholms Läns Landsting avd. för Hållbar utveckling. 

Katarina Luhr, v. ordf. i Stockholms stads Miljönämnd (MP) gav oss inblickar i hur dessa 

frågor handhas på den politiska beslutsnivån. Mötet samlade 18 deltagare i den utmärkta 

lokalen hos Kreab, där vi som vanligt avslutade med ett trevligt mingel. 

Tisdagen den 21 oktober samtalade Bosse Andersson, vice vd på Svensk Energi med ELMA 

och med ordföranden Bo Assarsson som moderator om den aktuella situationen vad gäller 

Sveriges energiförsörjning. Det stora deltagarantalet, 26 personer, talade för att ämnet är 

brännande aktuellt inte minst med tanke på att en ny regering med starkare miljöprofil än 

tidigare i dagarna tillträtt och tagit över ansvaret för energifrågorna.  

Referat från seminarierna finns på ELMA:s hemsida. 

 

Pubaftnar 

Årets första pubafton ägde rum tisdagen den 4 mars på puben ”Monk´s Café & Brewery”. 

Nyblivna ELMA medlemmen Mia Torpe delgav 10–talet närvarande medlemmar sina intryck 

från FNs (UNFCCC) klimatförhandlingar under COP 19 i Warszawa i november 2013.  

Måndagen den 5 maj samlades ca 10 medlemmar på Monk´s  för att höra Naturvårdsverkets 

Marianne Lilliesköld informera oss om färska rapporter från FNs Klimatpanel (IPCC) om 

klimatförändringarnas olika effekter och IPCCs rekommenderade åtgärder i syfte att minska 

dessa effekters negativa inverkan på natur och samhällen. 

Efter ELMAs studiebesök på Lovö vattenverk tisdagen 14 oktober samlades fyra medlemmar 

till gemensam pub på restaurang Tennstopet i Stockholm. 

Årets sista ELMA pub, som samlade 15 deltagare, avhölls på ”Monk´s” onsdagen den 19 

november. Kvällens gäst var Bengt Randers, ordförande i föreningen ASPO-”Association for 

studies of Peak oil and gas”.  
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Studiebesök 

Onsdagen den 8 oktober fick en grupp från ELMA (7 personer) möjlighet att studera 

Vattenfalls nya miljöanpassade kontorsbyggnad intill Friends arena i Solna.  

Tisdagen den 14 oktober besökte 8 ELMA-medlemmar Stockholm Vattens vattenverk på 

Lovön.  

 

Facebook och hemsida 

Styrelsen har under året prioriterat att modernisera ELMAs hemsida 

http://www.elmaforeningen.se Hemsidan har förnyats samtidigt som informationen i den 

gamla hemsidan har tagits tillvara. Den nya hemsidan ska även uppdateras med aktuell 

information. Kallelser och information läggs även ut på ELMAs Facebook-sida 

https://www.facebook.com/groups/elmaforeningen.  

 

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 år 2014 har varit 41.  

Styrelsen beslutade den 2 december 2014 efter genomgång av ekonomin om en budget för 

år 2015. Styrelsen fann det nödvändigt att återställa medlemsavgiften till den tidigare nivån 

300 kr/år. Detta behövs för att kunna fortsätta verksamheten på nuvarande nivå och i 

nuvarande form.  

Styrelsen diskuterade vidare principerna för medlemskap samt för betalning av 

medlemsavgifter och avgifter för tillfälliga gäster. Styrelsen ansåg kontantprincipen för 

bokföringen av medlemsavgift bör tillämpas. Detta innebär att medlemsavgifter som betalas 

in under 2014 avser 2014 och de som betalas in under 2015 avser 2015.  

Behållningen (på Plusgiro) utgjorde vid årets slut 17 189 kronor och 73 öre att jämföra med 

20 412 kronor och 98 öre vid årets början. 
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Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2014 

Resultaträkning, kr 
 
Inkomster  
Medlemsavgifter (41 st à 250) 10 250,00 
Summa inkomster 10 250,00 

  

Utgifter  
Omkostnader för årsmöte 4 450,00 
Omkostnader i samband med seminarier 
(263+220+1591,25+1451,25+870+1668,75+785+277) 
 
Gåvor föredragshållare, myggnät till JCI 
  

7 126,25 
 
 

375,00 

Avtackning avgående styrelsemedlemmar 265,00 
 
Plusgiroavgifter  

 
457,50 

Omkostnader för webbsidan 798,75 
 

Summa utgifter 

 
13 472,50 

  
Periodens underskott 3 222,50 
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Balansräkning, kr 
 
Tillgångar  
Plusgiro 17 189,73 
Summa tillgångar 17 189,73 

  

Skulder och eget kapital  
Skulder 0 

  
  

Eget kapital  
Periodens underskott 3 222,50 
Balanserat överskott 20 412,98 
Summa skulder och eget kapital 17 189,73 

  
 

Styrelsen föreslår att årets underskott 3 222 kr och 50 öre balanseras i ny räkning. 

 

 

Stockholm den 3 mars 2015 

 

 

Bo Assarsson  Birgit Flening  Lars Hydén 

 

Göran Lagerstedt Peter Petersson Claes Åkesson 

  

 

Klas Österberg 

 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits den        2015 
 
 
 
Britt-Marie Lundh   Åke Natt och Dag 
    


