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Arsredovisning
för den ideello föreningen ELMA

för rökenskopsåret 2006

Föreningen
Den ideella föteningen ELMÅ - föreningen för ett rationellt utnyttjande av erfarenheter och
lärdomar från miljöarbetet i Sverige - bildades av nägrapersofler med lång yrkesverksamhet inom
områdena miljö och- hållbar utveckling. BakgrundÄ till d"tt, initiativ 

=u^, 
utt det visat sig att

erfarenheter och lätdomar ofta har svårt att nå ut i samhället och få genomslag i arbetet Led
frägor om -iliö och en håIlbar utreckling. De insatser som §orts för att förbättra
erfatenhetsåtervinningen hade inte heller visat sig vata tillrfgkliga. Situationen kompliceras också

^Y 
att betydande delat av kunskaperna och edarenheterna inå är dokumenterade utan finns i

"huvudet" hos enskilda personer. Här finns såväl inom miljöområdet som inom andra
samhällsomtåden en stor, men dåiigt utnyttjad resurs i form av det som man brukar kalla ,,tyst
kunskap".

Stadgar föt-föteningen antogs vid konstituerande föreningsstämma den 6 maj 2002. Föreningen
är enligt 3 § 1 st" enpolitiskt obunden ideellJiireningoch har ti/l anrtamåt attfränja eit rationellt urytt/inde
aa efarenheter och lärdomar Jiån miljöarttetet i Suerige uid planeing ocb geiomf;rande aa åtgärde; ir att
säkerställa en god ni/ö och skapa f)rutsättningar fu iu bålliar uateckting s"nm åt stimulera rtl ett ofenttzgt
samtal om dessafrågor". Föteningen skall enligt 3 §, 2 st " bediua ruciringsaerksambet inom miliaomådet oih
angninsande samhällsområden geftlm afi fortlöpande och ffirsmässigt anirdna seminaier, kurser och andra

former au informations- 
.ocb 

utbildningsuerksarnhet samt genomfira oi meduerka i utredningar inom fireningens
ae rk s a m h e ts o m rå de m e d i n i ktn i ng p å e rfare n h e t såt e fr i us o c h lcira n d e ".

Föreningen är registrerad av Patent- och Registreringsverket som en "ideell förening som
bedriver näring" med fitma "Ideella föreningen ElMA-fareningen", se registreringsbevis 2002-
07-15, senaste ändring 2005-08-24. Föreningens säte är Värmlands hn] Karlstads kommun.
Skattemyndigheten i Karlstad tilldelade ElMA-föreningen genom beslut den 30 maj 2002
organisationsnurnmer 87400 1 -8588 som ideell förening. Far"Ågen har F-skattesedel.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 2006/2007 20 medlemmat. En ny medlem har valts in under året.
Medlemmatna täcket med sin kompetens och erfarenhet ett brett spektrum av fuägor u,oÅL
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områdena miljö och hållbat utveckling. Medlemmama kompletterar också varandra när det gäller
utbildning, kompetens, yrkesetfarenhetet etc. En rad olika yrken och kompetenser fi.nns
representerade - naturvetare, tekniket, ekonomer, samhällsvetare, administratörer, forskare,
fötetagare m.fl. Medlemrl;raLrflz- har arbetat och arbetar inom många olika områden av miliövården
som naturvård, tekniskt miljöskydd, kemikaliekontroll, energiförsörjning, forskning, planering,
företagande, adminis uation.

En stot fördel föt vetksamheten är också att det inom medlemskadern fi.nns erfarenhet från såväl
den offendiga som prrvata sektorn - fuän departement, myndigheter, företag, kommuner,
organisationer. ELMA strävat dessutom efter att ha en allsidig geografisk representation bland
medlemmama enligt devisen "hela S'i.erige skall \eva". Det kan då noteras att hälften av
medlemmarna kommer frän Stockholmsregionen och den andra hälften frän öviga delar av
landet.

Organisation
Organisationen av ELMA är i enlighet med gällande stadgar och efter beslut av styrelsen
uppbyggd kring fem funktioner.

Medlemmat. Medlemmarna utgör föteningens samlade resurs och verksamheten förutsätter en
aktiv medverkan och ett starkt eflgagemang från medlemmarnas sida. Ållt arbete i föreningen
under är 2006 och tidigare verksamhetsår har också genomföts utan någon ersättning till de
enskilda medlemmarna för arbetsinsatser som gjorts i gemensamma funktioner och olika projekt.

Föreningsstämman. Stämman är föreningens högsta beslutande organ när det gä17er alla
föreningens angelägenheter.

Stytelsen. Styrelsen har under föreningsstämman det samlade ansvaret för föreningens
vetksamhet och ekonomi vad gäller både den ideella och den näringsdrivande verksamheten.

Proiekt. Föreningens verksamhet enligt 4 § stadgama organiseras företrädesvis i form av projekt
som genomförs av arbetsgtupper bestående av föreningsmedlemmar. Dessa arbetsgrupper har ett
helhetsansvar för "sina" projekt med planering, finansiering, information, marknadsföring,
genomförande och uppföljning.

Administtation. Styrelsens medlemmar hx hittills sedan starten i maj 2002 svarat för
föreningens gemensamlna funktioner med utveckling, planering, finansiedng,
ekonomiadministration m.m. Vid behov inköps externa tjänster på konsultbas.

Den ideella ft)reningen ELMA
Org.nr. 874001-8588

Administrativa uppgifter
Föreningen höll ordinarie föreningsstämma den 1

enligt stadgama 10 §.

Årsredovisning
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iuni 2006. Vid stämman behandlades ärenden

I anslutning till föreningsstämman hölls ett medlemsmöte för inforrnation till och kontakter med
medlemmarna samt för diskussioner om och planering av verksamhetens inriktning, upptäggning
och finansiering.A_
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Den ideella ft)reningen ELMA Årsredovisning
Org.nr.874001-8588 060101-061231

Styrelsens sammansättning föt perioden 7 januai- 1 )uni 2006har varit föliande:
- Bo Thunberg, ordförande
- RusselJohnson, vice ordförande
- Göran Svensson, kassaförvaltare
- Nils Åhlgren, sekreterare

- Lennarl llndgten, ledamot

Styrelsen har efter otdinarie föreningsstämma den 1 iuni 2006 och påföljande konstituering
arbetat med följande sammansättning:

- Richard Almgren, ordförande
- RusselJohnson, vice ordförande
- Göran Svensson, kassaförvaltare
- Birgitta Timm, sekreterare
- Nils Åhlgren,ledamot
- OIaJörnstedt,ledamot
- Britt-Made Lundh, suppleant

Stytelsen har under ärethaft 14 protokollförda sammanträden.

Revisorer har 1 lanuari - 1 juni 2006 vaÅt:
- OlaJörnstedt
- Sven Bertil Ryman, aukt. revisor

Efter föreningsstämman 1 juni 2006 har revisorema varit:
- Fredrik Holrn
- Sven Betil Ryman, aukt. revisor

Valberedningen har före föreningsstämman den 1 iuni 2006 bestått av:
- Jun Erling Larsson, ordförande
- Richard Almgren
- Ulla Swar6n

Valberedningen har efter den 1jur.l2006 följande sammansättning:
- Ulla Swarr!,n, ordförande
- Jan-Erling Larsson
- Lennart Lindgren

Verksamheten
Föreningen ELMA är en politiskt obunden ideell ftirening och har till ändamål attfrämjaett
rationellt utnyttjande av erfarenheter och låirdomar fran miljöarbetet i Sverige. Föreningen
fokuserar på områden som planering och genomförande av åtgärder ftir att säkerställa en god
miljö, ftlrutsättningar ftir en hållbar utveckling samt på att stimulera till ett offentligt samtal i
dessa frågor.

Föreningen arbetar huvudsakligen ideellt men bedriver också näringsverksamhet inom
miljöområdet och angråinsande samhällsområden. Föreningen anordnar seminarier, kurser och
andra former av informations- och utbildningsverksamhet. Föreningen genomftir och ,

{
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Den ideella ft)reningen ELMA
Org.nr.874001-8588

medverkar vidare i utredningar inom ftireningens verksamhetsområde med inriktning på
erfarenhetsåterftiring och lärande.

Föreningen verkar inom f,rra områden:
* Verkar som mentorer för yngre personer inom miljöområdet
* Initierar debatter
* Tar uppdrag inom området
* Anordnar seminarier

Under det gångna året har verksamheten präglats av "iffe tjänst", dvs. att få ELMA:s roll att
bli tydligare. Vi har också ägnat kraft åt att få igång en webbplats ftir att därigenom skapa ett
forum ft)r diskussioner och debatter med hänsyn till att ELMA bör ffi en nationell spridning
när det gäller medlemskap.

Näringsverksam het
Under året har ELMA haft ett uppdrag om indikatorer till miljömål for SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting.

Korta lägesrapporter från projekten

Miljömål
Projektets ftirsta fas resulterade i en skrift Vision och Verklighet om konsten att formulera
och uppnå miljömåI. ELMA har under året ftirgäves sökt finansiering ftr att gå vidare med ett
miljömålsprojekt. Grundiddn ar att koncentrera sig på frågan om ftirutsättningar for att mål
som uppställs också skall nås. Projektmedel har sökts bland annat fran NUTEK och
Johnsonstiftelsen. Det har visat sig vara svårt att konkurrera om anslag på central nivå.
Projektet har under året därftir varit vilande.

Mentorer
Under året har ELMA:s mentorer haft två adepter, där de ömsesidiga kontaktema ftjrefaller ha
varit mycket positiva. Samarbetet med ft)reningen Näringslivets miljöchefer §MC) har
fortsatt. Genom artiklar i Dagens miljö i början av året respektive Miljö & Hälsa senare har
ELMA och mentorprogrammet enligt vår uppfattning fått en god presentation inftir en
potentiellt ganska stor läsekrets. Det har dock inte resulterat i fler mentor-adeptkontakter.
ELMA arbetar med att ta reda på vad som kan vara orsaker till den bristande responsen.

Avfall
Projektledaren avled forra året och ingen ny projektledare har hittats ftlr att fullflolja och leda
proj ektet. Proj ektet har avslutats.

Naturvård i lokal samverkan
Projektet handlar om att skapa ett system och regelverk ftir frivillig samverkan mellan
intressenter i värdefulla naturområden för skydd, vård och nyttjande. Organisationsform och
ekonomi är nyckelfrågor. Angreppssättet bygger på att vi ska kombinera ideell verksamhet
och afftirsverksamhet och d?irvid ha ett underifrånperspektiv. Hittills har det inte varit möjligt
atLfrnna finansiåirer till ett projekt med detta okonventionella arbetssätt. Vi fortsätter att söka
påverka olika intressenter for att driva projektet vidare.

L
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Styrmedel
I projektet avsåg vi att studera hur olika styrmedel och kombinationer av styrmedel uppfattas
av och påverkar "mottagama", dvs. de styrda. Två ElMA-medlemmar (Russel Johnson och
Magnus Enell) skrev i februari en artikel i tidningen Dagens Miljö om styrmedelsfrågor och
uppmanade läsarna att framft)ra synpunkter, men debatt uteblev. Efter ytterligare kontakter
med personer i näringslivet fann vi ftir gott att avsluta projektet med hänsyn till bristande
intresse.

Ku nskapsförmedling till småföretag
Avsikten med detta projekt ar att utveckla en modell ft)r kunskapsförmedling inom
miljöområdet till småftiretag. De informationssystem på miljöområdet som byggts upp av
myndigheter och andra organisationer har hittills i regel utformats "uppifrån" utan att ta
håinsyn till småftretagens siirskilda ftirutsättningar när det gäller resurser och andra villkor. Vi
fortsätter att ft)rsöka påverka intressenter att satsa på ett pilotprojekt med effektiv
kunskapsformedling om milj öarbete ft)r småftiretag.

Ekonomi
Verksamheten inom ELMÅ som ideell förening har under året liksom tidigare år byggt på
frivilliga insatser från mediemmarnas sida. Ållt arbete har också genomförts utan någon
ersättning till medlemmarna för nedlagd tid, varken när det gäller de gemeflsamma funktionerna
eller i arbetet med ptojekten. Medlemmarnahar även svarat för direkta kostnader för resor och
för andra omkostnader. De begtänsade medel som varit tillgängliga i form av medlemsavgifter
och externa bidrag har främst använts för att täcka kostnader för udägg som följd av arbete med
planering och administration av föreningefls gemensarnma funktioner och av genomförandet av
de olika projekten.

Intäktema under budgetåret 2006 uppgick till 75 905 kr, varav 3 400 kr i medlemsavgifter.
Inkomsterna frän näringsverksamhet uppgick rr1l.62 500 kr.

I(ostnaderna uppgick tlll 92 636 kr, vilket innebär ett resultat pä -16 731 kt, se resultat- och
balansräkning. Summa skulder och eget kapitalvar 10 580 kr.

Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgfu av efterföljande resultat- och balansräkning.

Styrelsen föreslår att åtets underskott balanseras mot föregående års överskott.

4"
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Den ideella ftireningen ELMA
Org.nr. 874001-8588

Intäkter
Medlemsavgifter, l7 st ä 200:-
Naturvårdsverket, bidrag till tryckning av rapport
Svenska Kommunft)rbundet, arvode ftr uppdrag Milj öindikatorer
Ränta på bankkonto

Summa intäkter

Kostnader
Plusgiro, avgifter
Uno-Konsult AB, omkostnader ftjr kontorsdrift sept 2004-aug 2005
G Svensson Miljökompetens, kostnader ftir telekonferenser
Active 24, avgift ft)r domän
G Svensson Milj ökompetens, kostnader for telekonferenser
Håkan Gidebratt Illustration & Design, layout mm ftir rapport
Nic-se, avgift for domän
Bo Thunberg, utlägg ft)r porto och frakt
Uno-Konsult, frimärken frir utsändning av rapport
G Svensson Milj ökompetens, kostnader ftir telekonferenser
Wilja webbservice, etablerande av hemsida
Bolagsverket, avgift ftir ändring
Avgift pg
Bolagsverket, avgift ftir ändring
Uno-Konsult, arvode ftir uppdrag Miliöindikatorer
Inspiratio Thunberg Partners AB, telefon och portokostnader 200512006
Inspiratio Thunberg Partners AB, utlägg ft)r framtagning av logotype
G Svensson Milj ökompetens, kostnader ftir telekonferenser
Sveriges Lantbruksuniversitet, deltagaravgift Skogskonferensen 2006
Avgår moms

Summa kostnader

Periodens resultat

Årsredovisning
060101 -06123 1

Resultat och balansräkning per den 31 december 2006

Resultaträkning, kr

3 400
10 000
62 500

5

7s 905

370
9 750
| 837

270
22t2
9 37s

150

268
1 100
5 205
5 362

500
2

300
10 3t2
4 375
2 000

79r
1 188

-22 731

92 636

-16 731 .

1,.
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Balansräkning, kr

Tillgångar
Postgiro (enl ver)
Bankkonto (enl ver)
Fordran moms

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Skulder
Balanserat överskott
Periodens resultat

Summa skulder och eget kapital

Stockholm den 24 april 2007

2 446
1 028
7 106

10 580

0
27 3tr

- 16 73t

10 580

,,\
fZ.^r-L'- /-

Birgrtta Timm

Årsredovisning
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1 -74!4? 4L<-*
Richard Ålmgren L'

ordfötande

.(*a ''ef--
Nils Åhlgen

r§,\(rofan )vensSon

Cc*öt*-
OlaJömstedt

Vår
'!

i

It
Sven

har avgivits a"r, .fl J..:. gt. .\.. . .;. .roo,'(, ,;ll'Av"'^^^' i { q--
Fredrik Holmymäfl

auktori
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Revisionsberättelse

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

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens forvaltning i Den Ideella Före-
ningen ELMA för år 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och
förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.

Revisionen har utforls i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomförl revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet forsäkra oss om att årsredovis-
ningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av un-
derlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också
att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydel-
sefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera
den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har 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 mina våra uttalanden
nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild
av foreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltnings-
berättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens lpdamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
i:

27 april2007

Auktoriserf revisor

\

Fredrik Holm
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Noteringar från 2OOG års revision E 1. *. q,

Bokföring - grundbok - huvudbok ELMA

Det material som överlämnats består av verifikationer - utan verifikatnummer - samt
resultat- och balansräkningar upprättade iWord-dokument. Det saknas grundbok,
och huvudbok. Vilka krav ska man ställa på en ideell förening att hålla sig med t ex
ett enklare bokföringsprogram som kan leverera samtliga fyra rapportslag?

Enligt vår bedömning driver man nu näringsverksamhet och är då "oinskränkt"
bokföringsskyldig. Något egentligt krav på boKöringsprogram finns väl inte man får
bokföra i ett Excel dokument. Däremot måste man kunna hitta verifikatet från
huvudbok och omvänt vilket knappast går utan verifikatnummer.

Stora belopp för kostnadsersättni ng

Vid sidan av det ekonomiskt sett helt dominerande projektet utgör en stor del av
foreningens kostnader mer eller mindre tydligt specificerade kostnadsersättningar till
styrelsens medlemmar. Enligt sammanräkning betalade föreningen ut sammanlagt
27 538 kr till styrelsemedlemmar, vilket utgör 61 o/o av föreningens utlägg exkl.
projektet

Om kostnaderna är motiverade har vi som revisorer ingen anledning att ifrågasätta
storleken på kostnaderna så länge inte föreningen ekonomi äventyras och de inte
står i strid med stadgarna, möjligen kan man tycka att foreningsstämman borde anta
någon form av budget för denna typ av kostnader. Vi är ju föreningsstämmans
kontrollorgan och skall granska mot de av stämman tagna stadgarna eller annan
instruktion. I sak finns inget att erinra mot hanteringen av kostnaderna exempelvis
vad gäller attester.

2AO727 april IL(;

'ti^'-"^^
Fredrik Holm

L
Rfman


