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Årsredovisning för den ideella föreningen ELMA för räkenskapsåret 
2015 
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 
Under 2015 har 3 nya medlemmar tillkommit. ELMA hade vid årsskiftet 2015/16 50 st. 
medlemmar. 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 
Följande styrelsemedlemmar omvaldes vid årsmötet den 14 april 2015: Bo Assarsson som 
ordförande samt Lars Hydén, Göran Lagerstedt, Claes Åkesson och Klas Österberg. Inger 
Strömdahl och Magnus Enell invaldes som nya styrelseledamöter. 
Styrelsen beslutade vid det konstituerande sammanträdet den 14 april att utse Klas 
Österberg som vice ordförande och ansvarig för pubverksamhet och medlemsvård, Claes 
Åkesson utsågs som sekreterare och Göran Lagerstedt utsågs som kassör och Bo Assarsson 
utsågs ansvara för Facebook och webb. Vidare beslutades att Peder Jonsson ska vara 
adjungerad ledamot i styrelsen. 
Årsmötet omvalde Britt-Marie Lundh och Åke Natt och Dag som revisorer. Richard Almgren, 
Agneta Melin och Peder Jonsson valdes som valberedning med Richard Almgren som 
sammankallande. 
Styrelsen har under 2015 haft sju protokollförda sammanträden. 
 
Verksamheten 
Seminarier och samtal 
ELMA har under 2015 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: 
Den 4 februari på Kreab Gavin Anderson: Klimatförhandlingarna i Lima  - Ger resultaten 
tillräckligt underlag för ett bra klimatavtal i Paris?  Nilla Thomson, klimatförhandlare, 
Miljödepartementet, Mattias Goldmann, den gröna och liberala tankesmedjan Fores samt 
Petter Lydén, klimatansvarig på Diakonia samtalade med ELMAs ordförande Bo Assarsson 
som moderator om klimatförhandlingarna i Lima och vilka resultat som uppnåddes.  
Den 4 april hölls vid ELMAs årsmöte på Kreab Gavin Anderson ett samtal om Vargens vara 
eller icke vara? Inbjudna presentatörer var Lars-Erik Liljelund, regeringens tidigare 
vargutredare och f.d. GD på Naturvårdsverket; Helene Lindahl, ansvarig för den svenska 
vargförvaltningen, Naturvårdsverket; samt Anders Bjärvall, vargforskare som i decennier följt 
utvecklingen av våra stora rovdjur. 
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Tisdagen den 19 maj hölls ett seminarium om Fracking och dess frammarsch på 
energiscenen. Anna Nordling från ÅF konsult berättade för oss om frackingens teknik och 
miljöfrågor. Michael Pellijeff från Energimyndigheten förklarade hur frackingens frammarsch 
påverkar världens och ytterst Sveriges energiförsörjning. Därefter ledde ELMAs ordförande 
Bo Assarsson vårt samtal om fracking.  
Onsdagen den 30 september höll vi ett seminarium om Sveriges framtida miljömål på 
klimatområdet. Kanslichef Stefan Nyström, Miljömålsberedningen berättade om Hur ska 
miljömålen formuleras för bästa resultat?  Prof. Astrid Kander och Magnus Jiborn, 
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet hade rubriken ”Kan en ny kalkyl rädda klimatet?” 
Måndagen den 26 oktober 2015 var det dags för Näringslivets miljöarbete – Del 1. Vi 
samtalade med Torbjörn Brorson och Richard Almgren, två för ELMA och hela Sverige och 
delar av världen, kända miljö- och hållbarhetsprofiler. Torbjörn Brorson redovisade Praktiska 
erfarenheter av hållbarhetsarbetet i den börsnoterade globala koncernen Nolato AB och 
Richard Almgren Nya ISO 14001 och hur den påverkar standarden företagens 
hållbarhetsarbete. 
Måndagen den 30 november var det dags för Tunnelbanans utbyggnad i Stockholm: teknik, 
ekonomi och hållbar utveckling. Vid ett besök vid Förvaltningen för utbyggd tunnelbana 
inom Stockholms läns landsting redovisades uppdraget att bygga ut tunnelbanan med ca 19 
km nya spår och tio nya stationer. Presskommunikatör Emma Sahlman från förvaltningens 
kommunikationsavdelning redogjorde för projektets uppläggning och Fil. mag. Karl Persson, 
förvaltningens miljösakkunnige, fokuserade på hållbarhetsaspekterna. Därefter följde frågor 
och diskussion under ledning av Lars Hydén, ELMA. 
Referat från samtal och seminarier finns på ELMA:s hemsida Elmaforeningen.se. 
Studiebesök mm 
Den 4 mars besöktes SL med fokus på strategin att fasa ut fossila bränslen i bussar. 
Den 7 maj ägde en mycket uppskattad fågelexkursion rum under ledning av Ola Jörnstedt. 
Den 10 oktober besökte vi Fortum Värmes avfallsförbränningsanläggning i Högdalen. 
Vidare besöktes Stockholm Vattens informationskontor i Glashus Ett i Hammarby sjöstad 
den 10 november. 
Pubaftnar 
Tisdagen den 17 februari höll vi årets första ELMA pub på "Monks Café & Brewery". Kvällens 
gäst var Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig på svenska FSC - "Forest 
Stewardship Council". FSC medverkar tillsammans med skogsbrukets intressenter att sätta 
kriterier för hållbart skogsbruk.  Puben samlade 9 diskussionslystna medlemmar. 



4 
 
Vårens sista ELMA pub höll vi på "Monk`s Café den 10 juni. Som inbjuden gäst hälsade vi 
denna gång Lars Nellmer, VD för svenska KRAV, som går mycket bra med starkt ökad 
försäljning av KRAV-odlade produkter. 5 intresserade medlemmar deltog. 
Under hösten var frågan Vad gör Ryssland på miljöområdet? Det aktuella läget 
presenterades av Richard Almgren, ELMA måndagen den 21 september. 12 medlemmar 
hade samlats denna kväll, för att höra och diskutera om den ryska utvecklingen på 
miljöområdet. 
 
Facebook och hemsida 
Styrelsen har prioriterat att lägga ut kallelser och information på ELMAs hemsida 
http://www.elmaforeningen.se.   Även ELMAs Facebook-sida 
https://www.facebook.com/groups/elmaforeningen hålls aktuell.  
 
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 2015 har varit 41 st.  
ELMA tillämpar kontantprincipen för sin redovisning, dvs. kostnader och intäkter bokförs på 
det år då pengarna faktiskt betalades ut eller kom in. 
Styrelsen föreslår att årets överskott 1 279 kr och 30 öre balanseras i ny räkning. 
 
Resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2015 
Resultaträkning, kr 
 
Inkomster  Medlemsavgifter (2 st à 250, 39 st à 300) 12 200,00 
Summa inkomster 12 200,00 
  
Utgifter  Omkostnader för årsmöte 3 825,00 
Omkostnader i samband med seminarier 
(291+600+326+354,70+1428+1000+803) 
 
Gåvor föredragshållare, myggnät till JCI 

4 802,70 
 
 

1 380,00 
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Avtackning avgående styrelsemedlemmar 90,00 
 
Plusgiroavgifter  

 
460,50 

Omkostnader för webbsidan 362,50 
 
Summa utgifter 

 
10 920,70 

  
Periodens överskott 1 279,30 
 
Balansräkning, kr 
 
Tillgångar  Plusgiro 18 469,03 
Summa tillgångar 18 469,03 
  
Skulder och eget kapital  Skulder 0 
  
  
Eget kapital  
Periodens överskott 1 279,30 
Balanserat överskott 17 189,73 
Summa skulder och eget kapital 18 469,03 

   
 Stockholm den 4 april 2016   ............................... ............................ .................................. 
Bo Assarsson  Magnus Enell Lars Hydén  
  
................................ ............................... ................................... 
Göran Lagerstedt Inger Strömdahl Claes Åkesson 
  
................................  
Klas Österberg 
 


