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Föreningen
Föreningen ELMA är en politiskt obunden ideell ftirening och har till ?indamål att friimja ett
rationellt utnyttjande av erfarenheter och liirdomar fran miljöarbetet i Sverige. Föreningen
fokuserar på områden som planering och genomftirande av åtgiirder ftir att såikerställa en god
miljö, fiirutsättningar ftir en hållbar utveckling samt på att stimulera till ett offentligt samtal i
dessa frågor.

Föreningen arbetar huvudsakligen ideellt men bedriver också niiringsverksamhet inom
miljöområdet och angriinsande samhällsområden. Föreningen anordnar seminarier, kurser och
andra former av informations- och utbildningsverksamhet. Föreningen genomft)r och
medverkar vidare i utredningar inom ftireningens verksamhetsområde med inriktning på
erfarenhetsåterftiring och liirande.

Föreningen iir registrerad av Bolagsverket som en "ideell ftirening som bedriver niiring" med
firma "Ideella ftireningen ElMA-ftireningen", organisationsnummer 874001-8588.
Föreningens säte iir Stockholms liin, Täby kommun. Föreningen har F-skattesedel.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 2007108 33 medlemmar. Tretton nya medlemmar har valts in
under aret. Medlefllmarna täcker med sin kompetens och erfarenhet ett brett spektrum av
frågor inom områdena miljö och hållbar utveckling. Medlemmarna kompletterar också
varandra niir 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 naturvfud, tekniskt miljöskydd, kemikaliekontroll,
energifiirsörjning, forskning, planering, ftiretagande, administration.

En stor ftrdel ftir verksamheten åir också att det inom medlemskadern finns erfarenhet fran
såväl den offentliga som privata sektorn - från departement, myndigheter, fi)retag, kommuner,
organisationer. ELMA har strävat efter att ha en allsidig geografisk representation bland
medlemmarna enligt devisen "hela Sverige skall leva". Vid ftirra årsskiftet kom hälften av
medlemmarna från Stockholmsregionen och den andra hälften fran övriga delar av landet.-
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Andelen fran övriga delar av landet är dock nu endast ca en tredjedel genom att flera av de
nya medlemmarna kommer från Stockholmsregionen.

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

Medlemmar. Medlemmarnautgör ftireningens samlade resurs och verksamheten forutsätter
en aktiv medverkan och ett starkt engagemang från medlemmarnas sida. Allt arbete i
ft)reningen genomfiirs utan någon ersättning till de enskilda medlemmarna ftir arbetsinsatser
som görs i gemensamma funktioner och olika projekt.

Föreningsstämman. Stiimman är ftireningens högsta beslutande organ niir det gäller alla
fiireningens angelägenheter.

Styrelsen. Styrelsen har under ft)reningsstiimman det samlade ansvaret ftir ft)reningens
verksamhet och ekonomi vad gäller både den ideella och den niiringsdrivande verksamheten.

Projekt. Föreningens verksamhet enligt 4 § stadgama organiseras ftireträdesvis i form av
projekt som genomft)rs av arbetsgrupper bestående av ftireningsmedlemmar. Dessa
arbetsgrupper har ett helhetsansvar ftir "sina" projekt med planering, finansiering,
information, marknadsftiring, genomfiirande och uppftilj ning.

Administration. Styrelsens medlemmar har hittills sedan starten i maj 2002 svarat ftir
foreningens gemensamma funktioner med utveckl ing, planering, fi nansiering,
ekonomiadministration m.m. Vid behov inköps externa tjåinster på konsultbas.

Administrativa uppgifter
Föreningen höll ordinarie ftireningsstiimma den I I maj 2007. Vid stiimman behandlades
ärenden enligt stadgarna 10 §.

Styrelsens sammansättning for perioden 1 januari - 11 maj 2007 har varit följande:
- Richard Almgren, ordft)rande
- Russel Johnson, vice ordft)rande
- Göran Svensson, kassaftirvaltare
- Birgitta Timm, sekreterare
- Nils Ahlgren, ledamot
- Ola Jömstedt, ledamot
- Britt-Marie Lundh, suppleant

Styrelsen har efter ordinarie ft)reningsstiimma den I I maj 2007 och påftiljande konstituering
arbetat med ft)lj ande sammansättning:

- Richard Almgren, ordftirande
- Russel Johnson, vice ordftirande
- Ola Jömstedt, kassaftirvaltare
- Birgitta Timm, sekreterare
- Peder Jonsson, ledamot
- Britt-Marie Lundh,ledamot ,
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Styrelsen har under året haft 11 protokollftirda sammanträden.

Revisorer har 1 januari - 11 maj 2007 varit:
- Fredrik Holm
- Sven Bertil Ryman, aukt. Revisor

Efter ft)reningsstiimman 11 maj 2007 har revisorema varit:
- Sven Bertil Ryman, aukt. revisor
- Göran Svensson

Valberedningen har ft)re ftireningsstiimman den l1 maj 2007 bestått av:
- Ulla Swar6n, ordft)rande
- Jan-Erling Larsson
- Lennart Lindgren

Valberedningen har efter den 11 maj 2007 foljande sammansätbring:
- Lennart Lindgren, ordftirande
- Jan-Erling Larsson
- Bo Thunberg

Verksamheten
Föreningen ELMA verkar inom ffra områden:

- mentor
- debatt
- uppdrag
- seminarier

Årsredovisning
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ELMA har under året genomft)rt sex seminarier och skrivit en debattartikel. Föreningen har
inte haft nägra uppdrag eller adepter.

Miljömåten och marknaden - kan fiiretagen rädda klimatet? den l l feb2007.
Medlemsmöte med Patric Carl6n, Vattenfall

Kan miljöprövningen effektiviseras? den 23 mars2007
Medlemsmöte med inbjudna gäster. Richard Almgren redovisade ett pågående uppdrag till NUTEK om
möjligheterna att effektivisera miljöprövningen. Opponenter var Nils Ahlgren, Mia Jameson, Göran A.
Persson och Bengt Taflin. Xx personer deltog i seminariet. Den fiirdiga rapporten till NUTEK, StörH
miljöprövning i enklareformer, NWEK R2007:28, finns på ELMAs webbplats.

Sex samtal om klimat
Med start vid ElMA-ftireningens årsmöte inleddes en samtalsserie i sex avsnitt på olika
teman. Till samtalen har inbjudits två personer med olika och motstående åsikter. Ovriga
inbjudna representerar ett brett spektrum av miljöintresserade fran myndigheter, ftiretag och
organisationer och även privatpersoner. Sammanlagt deltog över 100 personer. Fyra av
klimatsamtalen genomft)rdes under 2007, ytterligare två under januari 2008.

Klimat I den I 1 maj 2007: Klimat och politik med Stig-Björn Ljunggren, statsvetare fran Uppsala, och
Niklas Lundblad, ung debattör och grundare av Neo - det liberala samhällsmagasinet, nu stabschef
på Stockholm Handelskammare. I samtalet deltog ca 20 personer. ,
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Klimat 2 den 19 oktober 2007: Bioenergi - drivmedel eller uppvärmning eller annat? med Per
Kågeson och Mattias Goldmann, Gröna bilister. 28 personer deltog.

Klimat 3 den 12 november 2007: Samhällets sårbarhet som fiiljd av klimatltirändringar med Sofia
Ahlroth, Sårbarhetsutredningen, och Staffan Moberg, Försäkringsförbundet. Ca 25 personer deltog i
samtalet.

Klimat 4 den 6 december 2007: Styrmedel och klimat med ft)rre statssekreteraren Måns Lönnroth och
Nils Nygren, vice president public affairs från Fortum. Ca25 personer deltog.

Under januari genomft)rde vi också:

Klimat 5: "Självklart ska Sverige gå fore, eller?" med Svante Axelsson, Naturs§ddsftireningen och Stefan
Fölster, Svenskt Näringsliv den 1 I januari 2008

Klimat 6: "Klimatet och maten" med Johan Ununger, VD Saltåkvarn och Per Baummann, Coop/Svensk
Dagligvaruhandel den 3l jan 2008

Omvandling från naturreservat till nationalpark fel väg att uppnå miljömålen
Richard Almgren och Ola Jörnstedt har skrivit en debattartikel om Naturvårdsverkets ftrslag
till ny nationalparksplan. Artikeln publicerades i Miljöaktuellt/Dagens Miljö, september 2007.

Ekonomi
Verksamheten inom ELMA som ideell ftirening har under året liksom tidigare år byggt på
frivilliga insatser från medlerlmarnas sida. Allt arbete har genomfiirts utan någon ersättning
till medlemmama. Medlemmama har även svarat lor direkta kostnader ftir resor och ft)r andra
omkostnader.

FORTUM har hjälpt till med lokal och bidragit ekonomiskt till de praktiska arrangemangen
ftjr Sex samtal om klimat. ,,1,
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Resultat och balansräkning per den 31 december 2007

Resultaträkning, kr

Årsredovisning
070101-07123r

Inkomster
Medlemsavgifter
Bidrag (gåva fr medlemmar)
Ers ftjr ftjrskotterade utgifter (exkl moms)
Riinta
Moms in (se anm nedan)
Summa inkomster

Utgifter
Föskottsbetalning till ft)reläsare (exkl
moms)
Kontor/admini stration/hemsida
Moms ut (se anm nedan)
Summa utgifter

Årets överskott

8 300
3 050
5 000

8

750
17 108

s 000
I 324

750
7 074

10 034

Anm: Föreningen har under 2007 inte bedrivit någon niiringsverksamhet. Diiremot har vi
erhållit extern kompensation ftir vissa utgifter i anslutning till klimatsamtalen (endast till
självkostnad). Inget överskott/merviirde har alltså uppståU (moms in: moms ut).

Balansräkning, kr

Tillgångar

Plusgiro
Bankkonto (se not 1)

Momsfordran (se not 3 nedan)
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Skulder (se not 2)
Skatteskuld (se not 3)
Förbetalda medlemsavgifter (ftir 2008)
Balanserat överskott
Periodens resultat
Summa skulder och eget knpital

Not 1 Vårt bankkonto har avslutats under 2007
Not 2 Avser utgifter som ftirskotterats av kassören
Not 3 En i ftirra bokslutet bokftird (ftirväntad) momsfordran har av skattemyndigheten
korrigerats till att utgöra en skatteskuld (avseende både moms och inkomstskatt ftr 2006) ,

14.008
0
0

14 008

r 097
3 423

500
-t 046
10 034
14 008
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Stockholm d", .*. rn*,

Richard Almgren
ordft)rande
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Ola Jörnstedt

ft,r32- i-----

Birgitta Timm
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REVISIONSBERÄTTELSE

Undertecknade revisorer för föreningen ELMA har granskat årsredovisningen, räkenskapema,
styrelseprotokollen och styrelsens förvaltning för verksamhetsåret 2oo7 .

Granskningen har visat på god ordning och har inte givit anledning till nägraanmärkningar.
Den bedrivna verksamheten överensståimmer väl med föreningens syfte.

Vi tillstyrker därför

att resultat- och balansräkning för 2007 fastställes,

att årets resultat kronor 10.034 balanseras i ny räkning samt

styrelsen beviljas ansvarsfrihet fcir den tid revisionen omfattar.

Arvika och Årjanglfmars 2008

Göran Svensson
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