
 

 

Årsredovisning för den ideella föreningen ELMA för räkenskapsåret 

2012 

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 årsskiftet 2012/13 38 under året betalande medlemmar.  Tre nya 

medlemmar har valts in under 2012, två invaldes i januari 2013. 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. 

Styrelse och övriga funktionärer 

Styrelsens sammansättning för perioden 1 januari  - 19 april 2012 har varit följande: 

Peder Jonsson (ordförande), Lars Hydén (vice ordförande), Bo Assarsson (ledamot), Birgit 

Flening (ledamot), Göran Lagerstedt (kassör), Per Storhammar (ledamot), Birgitta Timm 

(sekreterare), Klas Österberg (ledamot), Peter Pettersson (suppleant). 

Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 19 april 2012 och påföljande 

konstituering arbetat med följande sammansättning: 

Peder Jonsson (ordförande), Kerstin Blix (vice ordförande), Bo Assarsson (ledamot), Birgit 

Flening (ledamot), Lars Hydén (sekreterare), Göran Lagerstedt (kassör), Peter Pettersson 

(ledamot), Klas Österberg (ledamot), Mia Jameson (suppleant) 



Revisorer har varit: Britt Maire Lundh och Åke Natt och Dag (bägge hela 2013) 

Valberedningen har varit: Richard Almgren (sammankallande), Russel Johnsson och Agneta 

Melin (alla tre hela 2013) 

Styrelsen har under 2012 haft åtta protokollförda sammanträden, två före årsmötet och sex 

efter. 

Verksamheten 

Seminarier 

ELMA har under 2102 genomfört sex 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. 

”Rent vatten en livsnödvändighet – men är den hållbar?” Den 25 januari 2012 på KREAB. 

”Tron förflyttar berg – men vad gör den med klimatet?” Den 6 mars 2012 i 

Immanuelskyrkan.  Samarrangemang med Diakonia och Immanuelskyrkan. 

”COP 17 – när får vi ett avtal som begränsar utsläppen av klimatgaser?”  Den 20 mars 2012 

hos Ernst & Young. 

”Satsningarna på infrastruktur – osäkert om klimatmålen nås” Den 19 september 2012 på 

KREAB. 

”Nya Slussen – är kontroverserna över eller?” Den 22 oktober 2012 på Peder Myndes backe. 

”Kärnkraften fortfarande en laddad fråga?” Den 22 november 2012 på KREAB. 

Referat från dsessa seminarier finns på ELMA:s hemsida. 

Pub-aftnar 

Årets första ELMA pub ägde rum 11/1 2012 på ”Monks Café and Brewery” på Wallingatan. Vi 

var fyra medlemmar samlade kring öl och en bit mat för en trevlig stund tillsammans. Den 

23/2, 27/3 och 31/5 hade vi vårens övriga pubar, som lockade endast ett fåtal medlemmar.    

Höstens första pubafton ägde rum den 10 oktober 2012 på ”Monks Café” på Sveavägen. 

Med sitt centrala läge och relativt lugna atmosfär i lokalen har vi tills vidare föredragit denna 

pub. ELMA lanserade det nya konceptet debattpub med Miljöpartiets Åke Askensten och 

Katarina Luhr som inledare och informatörer. En livlig diskussion tog vid under kvällen som 

lockat ett 10-tal medlemmar. 



Den 28 november var det dags för årets sista ELMA pub. Inbjuden gäst var Gröna Bilisters 

Martin Prieto Beaulieu, som informerade om organisationens verksamhet och idébudskap. 

Sex personer var samlade och diskuterade kring aktuella miljö-och elbilskoncept. 

ELMA:s 10 års jubileum den 19 april 2012 

ELMA:S 10 års jubileum firades den 19 april i samband med årsmötet på Van der Nootska 

palatset. Firandet bestod i mingel efter årsmötesförhandlingarna och jubileumsmiddag med 

tal av ELMA:S grundare Bo Thunberg och närvaro av Nils Ahlgren också grundare. 

Ekonomi 

Verksamheten bygger helt på ideella insatser från medlemmarna.  Föredragshållare är inte 

arvoderade.  I anslutning till seminarierna har ELMA ofta bjudit på smörgås eller liknande 

och öl/vin.  Antalet inbetalda medlemsavgifter under året 2012 har varit 38.  

Styrelsen föreslår att årets underskott 5 969 kr och 50 öre balanseras i ny räkning.  

Behållningen (på Plusgiro) utgjorde vid årets slut 20 253  kr och 23 öre, 

att jämföra med 26 222 kr och 73 öre vid årets början.  

Räkenskaperna framgår av separat upprättad redovisning. 

 


