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Årsredovisning för den

2016

ideella föreningen ELMA för räkenskapsåret

Föreningen ELMA- Erforenheter och Lördomar av MiliöArbete -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 2016 har 7 nya medlemmar tillkommit. ELMA hade vid årsskiftet AArclL7 49 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 yrkeserfarenhet ett brett spektrum av frågor

inom områdena miljö och hållbar utveckling. 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, ledningsarbete, 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.l /
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Styrelse och övriga funktionärer

Följande styrelsemedlemmar omvaldes vid årsmötet den LZ mai 2AL6: Bo Assarsson som

ordförande samt Göran Lagerstedt, Klas Österberg, Claes Åkesson, lnger Strömdahloch

Magnus Enellsom styrelseledamöter. Kristina Forsbacka och Agneta Melin invaldes som nya

styrelseledamöter. Lars Hyd6n lämnade styrelsen och avtackades isärskild ordning'

Anders Welin och Bengt Gustafsson valdes som revisorer.

Richard Almgren, Berit Fleming och Peder Jonsson valdes som valberedning med

Richard Almgren som sammankallande.

Den nyvalda styrelsen beslutade att utse Klas Österberg som vice ordförande och ansvarig

för pubverksamhet och medlemsvård, Claes Åkesson utsågs som sekreterare och Göran

Lagerstedt utsågs kassör. Bo Assarsson utsågs ansvara för Facebook och webb.

Styrelsen beslutade att, förutom styrelsen, Göran Lagerstedt och Bo Assarsson var för sig

äger rätt att teckna Föreningen ELMAs firma.

Styrelsen har under 2016 haft sju protokollförda sammanträden'

Verksamheten

Seminorier och sqmtol

ELMA har under 2}L6,förutom årsmötet, genomfört 4 seminarier med 20-50 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:

Onsdagen den 3 februariett seminarium om Klimatavtalet i Paris. Det var ett

samarrangemang med lmmanuelskyrkans miljögrupp. Mötet samlade ett drygt 50-tal

deltagare i lmmanuelskyrkans lokaler. Viavslutade med ett mingel i kyrkans kaf6. lnledande

presentationer gjordes av Nilla Thomson, klimatförhandlare, Miljödepartementet, Mattias

Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Energimyndighetens

representant Hanna-Mari Ahonen, som ersatte Johan Nylander samt SamuelJarrick, f'd.

talesperson Klimataktion. Moderator och inledare var Anders Turesson,

Miljödepartementet, mångårig delegationsledare för Sveriges förhandlingsdelegation vid FN-

förhandlingarna om klimatet. Våra inledare informerade om vad som hände utifrån sina

olika perspektiv och verksamhetsfält och gav sin syn på vad som behöver göras för att

Parisavtalets löften ska kunna bli verklighet. Deltagarna inbiöds att delta i samtalet *r



Vid ELMAs årsstämma den 12 maj hölls ett samtal på temat Miljöarbetet under tre

decennier - Utveckling och trender. vi hade bjudit in välmeriterade och intressanta personer

med stor erfarenhet från arbete med miljöfrågor inom näringslivet, myndigheter och ideella

sektorn. De var Kerstin Blix, erfaren miljöchef och konsult i olika projekt bla Hammarby

Sjöstad, nya Slussen och Hagastaden, Magnus Enell, adj. professor, KTH, lndustriell Ekologi,

Bo Thunberg, biolog, egenföretagare, tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen och KRAV

samt Eva Törnelöv, bl.a. f.d. generaldirektör för Naturvårdsverket. De samtalade med Peder

Jonsson som moderator. Stämman avslutades med en buff6 och mingel'

Måndagen 19 september hade vi ett välbesökt seminarium om Östersjön - Vad är problemet

och vilka är lösningarna? östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Dess

känsliga miljö påverkas av transporter, jordbruk och fiske, vilket visar sig i kraftiga

algblomningar, utfiskning och bottendöd. Samtalet hölls hos Bird & Bird Advokat KB och

avslutades med mingel. Vi hade samlat expertis för ett samtal kring östersjöns miljöproblem

och de åtgärder som krävs för att förbättra Östersjöns status. lnledande presentationer

gjordes av Mattias Rust, WWF, Jonas Henriksson, Svenska Miljöinstitutet IVL samt Magnus

Enell, lndustriell ekologi, KTH' Moderator var Bo Assarsson'

Torsdagen den 10 november ordnade vi ett seminarium på temat Trafikens miljöpåverkan *

Hur löser vi det på kort och lång sikt? Det hölls hos Bird & Bird Advokat KB och avslutades

med mingel. Världens länder enades om ett nytt globalt klimatavtal, det så kallade

parisavtalet, vid klimatkonventionens möte i Paris idecember 2015. Avtalet var på väg att

ratificeras på rekordtid med USA, Kina och EU i spetsen. Det är dags att gå från ord till

handling. En viktig frågeställning är vad som krävs för att transportsektorn ska uppnå

klimatmålen.

lnledande presentationer hölls av Håkan Johansson, nationell samordnare för begränsad

klimatpåverkan, Trafikverket, Jonas Åkerman, forskare, Miliöstrategisk analys KTH, Sören

Eriksson, utvecklingschef, preem samt Anders Welin, fristående skribent. Seminariet gav en

allsidig och initierad belysning av miljöutmaningarna och möjligheterna inom

transportsektorn. Det samlade ett tjugotal deltagare.

Nordiska miljöräkenskaper och hållbarhetsindikatorer som komplement till BNP - Förslag att

integrera miljö och ekonomi var temat för ett seminarium måndagen den 5 december i

östermalms Föreningsråds lokal i Fältöversten vid Karlaplan. De nordiska miljöministrarna

har tillsatt en adhoc-grupp med uppdrag att analysera behovet av välfärdsmått på

miljöområdet som komplement till BNP. Gruppen har i sin rapport - "Making the

environment count - Nordic accounts and indicators for analysing and integrating

environment and econom/ - lämnat förslag till ett antal hållbarhetsindikatorer att ingå i

nordiska miljöräkenskaper. På vårt möte presenterade Viveka Palm, SCB, projektledare för

adhoc-gruppen rapporten och dess centrala slutsatser. Viveka är bitr. avd. chef på SCB och*/
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adjungerad professor itillämpad miljöekonomi på KfH. Olle Björk, ordf. iadhoc-gruppen gav

en kort introduktion.

Material från samtal och seminarier finns på ELMA:s hemsida Elmaforeningen.se.

Studiebesök mm

Onsdagen den 6 april gjorde vi ett studiebesök vid Utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje.

Utvecklingscentrum har ambitionen att bli en arena fÖr utveckling och spridning av

vattenkunskap. Utvecklingscentrum drivs som en verksamhet av Campus Roslagen AB,

Norrtä lje kommuns utveckli ngsbolag.

När det blev vår igen var det dags för fågelskådning. Ola Jörnstedt, fågelexpert känd från

ELMA, hade vänligheten att åter igen ställa upp och guida oss på en fågelexkursion. Den här

gången tisdagen den 10 maj vid lsbladskärret på Djurgården'

Pubaltnar

Årets första ELMA-pub var torsdagen den 25 februari, som vanligt på Monk's Caf6. Kvällens

gäst var riksdagsman Carlschlyter (Mp) då ordförande i riksdagens EU-nämnd. Carl

informerade oss om olika miljöfrägor aktuella i riksdagen och inom EU, bl'a' de då pågående

förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Förenta Staterna (TTIP).

Höstens första ELMA-pub var tisdagen den 30 augusti. Kvällens gäst var Sara Nordbrand,

som informerade oss om Svenska Kyrkans hållbarhetsarbete.

onsdagen den 5 oktober möttes vi för att träffa regeringens nationella miljömålssamordnare

för näringslivet, Annika Helker Lundström, som informerade oss om hur företagen arbetar

med de svenska miljömålen, bland annat genom "General Reporting lnitiative", GRI'

Facebook och hemsida

Styrelsen har prioriterat att lägga ut kallelser och information på ELMAs hemsida

http://www.elmaforeninsen.se. ELMAs Facebook-sida innehåller information om ELMA.

Ekonomi

Verksamheten bygger helt på ideella insatserfrån medlemmarna. Föredragshållare är inte

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

vatten/öUvin. Antalet inbetalda medlemsavgifter under är ZOLG har varit 48 syfu/ w
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ELMA har haft förmånen att gratis utnyttja lokaler och service vid Bird & Bird Advokat KB för
seminarier.

ELMA tillämpar kontantprincipen för sin redovisning, dvs. kostnader och intäkter bokförs på

det år då pengarna faktiskt betalades ut eller kom in.

Resultat- och balansräkning för verksalnhetsåret 2016

Resaltuträkniug, kr

Inkomster
Medlemsavgifter (48 st a 300)
Summq inkamster

Iltgifter
Omkostnader for årsmöte
Omkostnader i samband med seminarier
(241 + 1 7 6+7 A0+ 1 5 9 1 +607+ 424+1 528+ 207 4+27 7)

Gåvor foredragshållare, ffiyggnät till JCI

Avtackning avgående styrelsemedlemmar

Plusgiroavgifter
Omkostnader for webbsidan
Summa utgifter

Periodens överskott
Periodens underskott

Balansräkniog, kr

Titlgångar
Plusgiro
Summa tillgångar

Skulder och eget kapital
Slrulder

Eget kapital
Periodens överskott
Periodens underskott
Balanserat överskott
Surnma skulder och eget hapital

2016 2015
14 400,00 L2 200,00
I4 400,0a I2 200,00

5 749,60
7 619,00

1 900,00

1 087,00

609,00
362,0A

I7 324,60

2 921,60

3 825,00
4 902,70

1 380,00

90,00

460,50
362,5A

l0 920,7a

1279,30

15 544,43 1g 469,03
I5 544,13 Ig 469,03

-2 924,60
18 469,03
I5 544,43

0

I 279,30

17 199,73
ra 46s,0fuy{
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Styrelsen föreslår att årets underskott 2924 kr balanseras i ny räkning'
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