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för den ideello föreningen EIMA

Föreningen
Föreningen ELMA är en politiskt obunden ideell forening och har till ändamål att främja ett
rationellt utnyltjande av Erfarenheter och Lärdomar av MiljöArbete. Föreningen fokuserar på
kunskap som säkerställer en god miljö och ger ftirutsättningar for en hållbar utveckling och
som stimulerar till ett offentliS samtal i dessa frågor.

Föreningen bildades 2003 av engagerade och erfama individer som arbetat länge med
miljöfrågor på många olika sätt och har nu genomfiirt sitt femte verksamhetsår.

Föreningen var till juni 2008 registrerad av Bolagsverket som en "ideell forening som
bedriver näring" med firma "Ideella ft)reningen ElMA-fttreningen", organisationsnummer
874001-8588. Bolagsverket avregistrerade 2008-06-10 föreningen ur registret sedan denna
anmält att näringsverksamheten har upphört.

Medlemmar
Föreningen hade vid årsskiftet 2008109 43 medlemmar. Nio nya medlemmar har valts in
under året och en har utträtt. Medlemmama 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, ft)retagare m.fl. Medlemmarna har arbetat och arbetar inom många
olika områden av miljövården som naturvård, tekniskt miljöskydd, kemikaliekontroll,
energift)rsörjning, forskning, planering, företagande, administration.

En stor fördel ftir verksamheten är också att det inom medlemskadem finns erfarenhet från
såväl den offentliga som privata sektorn - från departement, myndigheter, fciretag, kommuner,
organisationer och den ideella sektorn.

Organisation
Organisationen av ELMA är i enlighet med gällande stadgar och efter beslut av styrelsen
uppbyggd kring fem funktioner.
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Medlemmar. Medlemmama utgör foreningens samlade resurs och verksamheten forutsätter
en aktiv medverkan och ett starkt engagemang från medlemmarnas sida. Allt arbete i
ftireningen genomftirs utan någon ersättning till de enskilda medlemmarna för arbetsinsatser
som görs i gemensamma funktioner och olika projekt.

Föreningsstämman. Stämman iir ft)reningens högsta beslutande organ när det gäller alla
forenin gens angelägenheter.

Styrelsen. Styrelsen har under ft)reningsstämman det samlade ansvaret for ft)reningens
verksamhet och ekonomi.

Projekt. Föreningens verksamhet enligt 4 § stadgarna organiseras ft)reträdesvis i form av
projekt som genomftirs av arbetsgrupper bestående av foreningsmedlemmar. Dessa
arbetsgrupper har ett helhetsansvar ftr "sina" projekt med planering, finansiering,
information, marknadsft)ring, genomftirande och uppfti lj ning.

Administration. Styrelsens medlemmar har hittills sedan starten i mq2002 svarat ftir
ft)reningens gemensarnma funktioner med utveckling, planering, finansiering,
ekonomiadministration m.m. Vid behov inköps externa tjänster på konsultbas.

Administrativa uppgifter
Föreningen höll ordinarie ft)reningsstämma den 3 april 2008. Vid stämman behandlades
iirenden enligt stadgama 10 §.

Ändring av föreningens stadgar
Stämman beslöt enhälligt att anta av styrelsen ft)reslagna ft)rändringar av stadgarna.
Åndringen innebär att ft)reningen inte ska driva näringsverksamhet, att antalelledamöter i
styrelsen kan vara 3-8, att styrelsen beslutar om årsavgiften samt att medlem som inte betalt
årsavgift på två år utesluts. Föreningens narnn ändras till "Föreningen ELMA - Erfarenheter
och Lärdomar av MiljöArbete.

Styrelse, revisorer, valberedning
Styrelsens sammansättning ft)r perioden I januari - 3 april 2008 har varit följande:

- Richard Almgren, ordftirande
- Russel Johnson, vice ordforande
- Ola Jörnstedt, kassaftlrvaltare
- Birgitta Timm, sekreterare
- Peder Jonsson, ledamot
- BritrMarie Lundh, ledamot

Styrelsen har efter ordinarie loreningsstämma den 3 april 2008 och påftljande konstituering
arbetat med följ ande sammansättning:

- Richard Almgren, ordförande
- Russel Johnson, vice ordfrirande
- Ola Jörnstedt, kassaftirvaltare
- Birgitta Timm, sekreterare
- Peder Jonsson, ledamot ,
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- Åte Natt och Dag, ledamot
- Lena Söderberg, ledamot

Styrelsen har under året haft 8 protokollft)rda sammanträden.

Revisorer har l januari - 3 april 2008 varit:
- Sven Bertil Ryman, auktoriserad revisor
- Göran Svensson

Efter foreningsstämman 3 april 2008 har revisorerna varit:
- Sven Bertil Ryman, auktoriserad revisor
- Britt-Marie Lundh

Valberedningen har hela verksamhetsåret bestått av:
- Lennart Lindgren, ordft)rande
- Jan-Erling Larsson
- Bo Thunberg

Verksamheten
Föreningen ELMA verkar inom fyra områden:

- mentor
- debatt
- uppdrag
- seminarier

ELMA har under året genomftrt fyra seminarier. Mentorsverksamheten har gåu in i en ny fas.
Föreningen har inte haft några uppdrag.

Seminarier
Med start under 2007 inleddes en seminarieserie i åtta avsnitt på olika klimatteman: "Fördjupa
- Förklara - Förstå". Fyra av samtalen genomftirdes under 2008. Till samtalen har inbjudits
två personer med olika och motstående åsikter. Övriga inbjudna representerar ett brett
tvärsnitt av "Miljösverige" med kunniga och aktiva foreträdare från ftretag, konsulter,
myndigheter och privatpersoner. ELMA sökte stöd ft)r genomforandet och med bistånd från
Fortum, både med lokaler och med tjänster, kunde samtalsserien genomftiras.

Rapporter från samtalsserien har successivt lagts ut på ElMA-föreningens hemsida,
www. elmaforenin sen. se.

Totalt deltog - ft)rutom de inbjudnatalama - över 100 personer i samtalen. Deltagarna kom från
drygt 50 olika organisationer, bland vilka fanns såväl statliga och kommunala myndigheter som
miljöorganisationer, ftiretag, konsulter och forskare.

ELMA:s medlemmar och andra deltagare har uppfattat samtalen som ambitiösa,
stimulerande och väl använda tre timmar. Styrelsen har fatt uppskattning ft)r
initiativ och genomftlrande. ELMA har också fätt nya kontakter och därmed också nya
medlemmar vilket inte var ett primärt syfte men som kan anses vara en god indikation pä att
samtalen varit en riktig satsning. p.,
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Självklart ska Sverige gå fiire, eller? (Klimat 5)
med Svante Axelsson, generalsekreterare ftir Naturskyddsforeningen och Stefan Fölster,
chefsekonom på Svenskt Näringsliv den 11 januari 2008. Drygt 40 personer deltog.

Klimatet och maten - från växthus till inbyggd konflikt (Klimat 6)

med Johan Ununger, VD Saltåkvarn och Per Baummann, Coop/Svensk Dagligvaruhandel
den 31 januari 2008. Båda parterna frreträder organisationer som har en hög miljöprofil. Ca 20
personer deltog.

Avfall - resurs eller sopor - dags ftir omprövning (Klimat 7)
med Lars Carlgren, bränslehandlare, avfall och returbriinslen vid Fortum Värme och Anders
Linde, Director External Environmental Affairs från det internationella ftrpackningsft)retaget
Rexam (köpte PLM 1999) den 5 september 2008. Ca20 personer deltog.

Energi och tillväxt - ett kreativt Stockholmsperspektiv (Klimat 8)
med Stockholms Miljö- och trafikborgarråd Ulla Hamilton och ordftiranden ftir Gröna Bilister
Jacob Lagercrantz den 3 oktober 2008. Ca20 personer deltog.

Pub
Föreningen har sedan i maj ordnat informella träffar på en pub forsta tisdagen i månaden (med
undantag ftir sommaren). Pubbesöket har sedan december utökats med en programpunkt där
en av medlemmarna talar kort om ett aktuellt ämne.

Mentor
Syftet med ELMA:s mentorsprogram är att främja gott ledarskap i ett miljöperspektiv.
Programmet började i begränsad omfattning är 2006. Det går nu in i en andra fas, där nya
arbetssätt prövas och ELMA tills vidare erbjuder sina tjänster helt utan ersättning. Sexton
medlemmar i ELMA rir i dag beredda att utan ersättning vara mentorer.

Erbjudandet riktar sig till yrkesverksamma personer med miljöansvar hos myndigheter,
särskilt kommunernas miljö- och hälsoskyddsverksamheter, i näringslivet eller andra
organisationer.

ELMA har också etablerat ett samarbete med institutionen for marknadsft)ring och
strategi vid Handelshögskolan i Stockholm (Sustainability Research Group) vilket
gör att studerande där kan få en mentor. Två mentor-adeptrelationer har hittills etablerats
inom detta projekt.

Ekonomi
Verksamheten inom ELMA som ideell ftirening har under året liksom tidigare år byggt på
frivilliga insatser från medlemmarnas sida. Allt arbete har genomftirts utan någon ersättning
till medlemmama. Medlemmarna har även svarat frir kostnader ftir resor och fcir andra
omkostnader.

FORTUM har hjälpt till med lokal och bidragit ekonomiskt till de praktiska arrangemangen
ftr de totalt åtta samtalen om klimat.ra
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Resultat- och balansräkning

Resultaträkning, kr

Inkomster
Medlemsavgifter
Ers ft)r omkostnader f klimatsamtal (not 1)

Summa inkomsler

Utgifter
Omkostnader for klimatsamtal (not 1)

Kontorlhemsi dalP lusgiro
Reseersättning
Skatter på gamla uppdrag (är 2006 Se anm)
Summa utgifter

Årets överskott

Tillgångar
Plusgiro
Fordran (KREAB not 2)

Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Skulder (not 2)
Förbetalda medlemsavgifter (ftir 2009)
Periodens överskott (enl ovan)
Balanserat överskott
Summa skulder och eget kapital

Årsredovisning
080101-08123 1

för verksam hetsåret 2008

10 200
2 092

t2292

2 092
777

1 733
3 7t2
8 314

3 978

t7 986
777

t8 763

777
600

3 978
i3 408
t8 763

Anm: Föreningens näringsverksamhet har helt upphört enligt beslut på årstämman 2008.
Ingen sådan verksamhet har bedrivits efter 2006. Förändringen är registrerad av PRV och
skatteverket har dragit in ftireningens F-skattesedel.

Not l: Extern kompensation ft)r vissa utgifter i anslutning till klimatsamtalen (till
självkostnad) har erhållits under 2008. Inget överskott/mervärde har uppstått och ingen moms
redovisats.

Balansräkning, kr

Not 2: Avser utgifter ftir klimatsamtal som ftirskotterats av kassören

Styrelsen ft)reslår att årets överskott 3 978 kronor balanseras i ny räkning.
Behållningen utgjorde vid årets slut 17 986 kronor mot 14 008 kronor vid årets b<;rjan.r,
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Revis ions berättelse

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

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Den ideella
föreningen ELMA för år 2008. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna
och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på
grundval av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska
ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem
samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat
årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi 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 våra uttalanden
nedan.

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
$tyrel§ens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
lj

Auktoriserad revisor

Arvika den 3 mars 2009


