Protokoll Miljöbrons Årsmöte 2012
Datum: Onsdag 18 april 2012
Tid: 17:00
Plats: Miljöbron, Arvid Hedvalls Backe 4, Göteborg
Närvarande: Se bilaga 1

§1

Ordförande öppnar mötet
Peter Gaestadius öppnade mötet.

§2

Anteckning av närvarande och fastställande av röstlängd
Närvarande antecknades, se bilaga 1. Röstlängd fastställdes, se bilaga 2.

§3

Fråga om mötets behöriga utlystes
Kallelse hade gått ut fyra veckor före årsmötet och utlysts i enlighet med stadgarna.
Årsmötet godkände utlysningen.

§4

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Peter Gaestadius valdes till ordförande och Sofia Dahllöf valdes till sekreterare för
årsmötet.

§5

Val av två justerare
Caroline Ingelhammar och David Backelin valdes till justerare.

§6

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§7

Styrelsens berättelse över Miljöbrons verksamhet och ekonomi 2011
Miljöbrons verksamhet och ekonomi under verksamhetsåret 2011 redovisades och den
nytryckta verksamhetsrapporten delades ut. Målen redovisas och Miljöbron låg nära alla
sina mål förutom verksamheten i Skaraborg där ingen person finns på heltid. Bland
resultaten ses en stor ökning på exjobben. Kursprojekten har minskat ngt till följd av att
Miljöbron tappat ett kurssamarbete i Borås. 50 % av projekten handlar om miljöledning,
pga av kurssamarbeten som rör ämnet. Nytt för 2011 är att kopplingen till de nationella
miljömålen redovisas. 99 % av studenterna svarar att de är nöjda eller mycket nöjda med
projektet. 100 % av företagen som deltagit är nöjda eller mycket nöjda med projektet.
Miljöbron når sin målgrupp då en stor andel av företagen är under 250 anställda.

§8

Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning räkenskapsåret 2011
Balans- och resultaträkningen, se bilaga 3, samt räkenskaperna i Miljöbron för
räkenskapsåret 2011 har granskats utan anmärkning av den auktoriserade revisorn Peter
Önnheim Efter genomgång av revisionsberättelsen, se bilaga 4, och övriga dokument
godkänner Årsmötet resultat- och balansräkningen.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter
Årsmötet beviljade styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

§ 10

Fastställande av verksamhetsplan för 2012 (mål och budget)
Årsmöte fastställde verksamhetsplan för 2012, se bilaga 5, avseende mål och budget. Pga
hög personalomsättning har målen inte förändrats mycket sedan 2011, detta för att
verksamheten ska nå målen med många nya personer på plats. Budgeten har ökat på
posten lön och resekostnader, detta för att det finns ytterligare en anställd
verksamhetsåret 2012.

§ 11

Fastställande av stadgar
Årsmötet fastställde förändring av Miljöbrons stadgar. Förändringarna avser främst ett
namnbyte och formstruktur gällande referensgrupper som istället blir en lokal grupp som
ska fungera som ett stöd för Miljöbrons verksamhet under öppnare former och täcka de
olika behoven som finns för verksamheten på respektive ort. Dessa ändringar berör § 3
och 7.

§ 12

Miljöbron Skåne
Information kring den nystartade verksamheten. Goda resultat och stor efterfrågan har
kännetecknat starten, en person till kommer att anställas på halvtid från hösten.
Samarbetet har fungerat bra.

§ 13

Val av ordförande inför kommande verksamhetsår
Peter Gaestadius valdes som ordförande för verksamhetsåret 2012.

§ 14

Val av styrelseledamöter inför kommande verksamhetsår
Valberedningen delger sitt förslag på ny styrelse, se bilaga 6, vilket årsmötet antar. Johanna
Ageborg, SMIL-student vid GU, Caroline Ingelhammar, programansvarig för
byggingenjörsutb. på Chalmers Tekniska Högskola och Björn Mattiasson, HR on Demand
valdes in som nya ledamöter. Lars Peterson och Hanna Stensson avgår. Susanna
Hambesson föreslogs och valdes till ny vice ordförande i styrelsen. Åsa Lom och Malin
Eriksson valdes om. Se bilaga Miljöbrons styrelse, verksamhetsåret 2012 för
sammanställning.

§ 15

Val av revisor inför kommande verksamhetsår

Årsmötet valde Peter Önnheim till revisor för verksamhetsåret 2012.
§ 16

Val av valberedning inför kommande verksamhetsår
Årsmötet valde sittande valberedning, Jörgen Kyle, Jakob Lagercrantz, Torunn Renhammar
samt Sara Augustsson.

§ 17

Övriga frågor
Önskemål om att få ta del av vilka typer av studenter Miljöbron samarbetar med, kurser,
lärare osv. Verksamhetsledarna tar detta separat med Caroline Ingelhammar som lyfte
frågan.

§ 18

Årsmötets avslutande
Peter Gaestadius avslutade mötet efter att ha tackat av de avgående styrelseledamöterna
Hanna Stensson och Lars Petersson.

Sekreterare: Sofia Dahllöf

Bilagor
1. Närvarande
2. Röstlängd
3. Balans- och resultaträkning
4. Revisionsberättelse (finns i papperskopia på Miljöbrons huvudkontor i Göteborg)
5. Verksamhetsplan 2012
6. Miljöbrons styrelse, verksamhetsåret 2012

Bilaga 1: Närvarande

Caroline Ingelhammar
Sandra Johansson
Linda Gustavsson
Maria Bertrand
Sofia Dahllöf
Helena Callstam
Peter Gaestadius
Kent Andersson
David Backelin
Lasse Peterson
Dan Strömberg
Malin Eriksson
Johanna Ageborg
Susanna Hambesson
Jörgen Kyle
Åsa Lom
Hanna Stensson
Jesper Hammarstrand
Sara Augustsson
Torunn Renhammar
Björn Mattiasson

Chalmers
Miljöbron
Miljöbron
Miljöbron
Miljöbron
Miljöbron
Svenskt Näringsliv
Innovatum AB
Koucky och Partners AB
Phkvadrat AB
student, GU
student, GU
student, GU
Volvo Logistics
GU, externa relationer
Högskolan i Borås/egen företagare
Högskolan Väst
Högskolan Väst
Effort Consulting
Koucky & Partners
HR ON DEMAND

Bilaga 2: Röstlängd

Caroline Ingelhammar
Sandra Johansson
Linda Gustavsson
Maria Bertrand
Sofia Dahllöf
Helena Callstam
Peter Gaestadius
Kent Andersson
David Backelin
Lasse Peterson
Dan Strömberg
Malin Eriksson
Johanna Ageborg
Susanna Hambesson
Jörgen Kyle
Åsa Lom
Hanna Stensson
Jesper Hammarstrand
Sara Augustsson
Torunn Renhammar
Björn Mattiasson

Chalmers
Miljöbron
Miljöbron
Miljöbron
Miljöbron
Miljöbron
Svenskt Näringsliv
Innovatum AB
Koucky och Partners AB
Phkvadrat AB
student, GU
student, GU
student, GU
Volvo Logistics
GU, externa relationer
Högskolan i Borås/egen företagare
Högskolan Väst
Högskolan Väst
Effort Consulting
Koucky & Partners
HR ON DEMAND

Bilaga 3: Balans- och resultaträkning

Bilaga 5: Verksamhetsplan 2012
Miljöbrons verksamhetsidé

Miljöbron skapar kontakter mellan högskola och samhälle genom att förmedla konkreta projekt mellan
studenter och arbetsgivare. Projekten har miljö och hållbar utveckling gemensamt och ska vara väldefinierade
och tidsbegränsade. Miljöbron ger studenter kontakter, arbetslivserfarenhet och möjlighet till att omsätta sina
kunskaper i praktiken. Samtidigt får arbetsgivare hjälp i sitt arbete med miljö och hållbar utveckling, tillgång till
fräsch kunskap och kontakt med potentiella arbetstagare.

Övergripande mål

Miljöbrons verksamhet är etablerad i Västra Götaland med huvudkontor i Göteborg. Lokalkontor finns även i
Trollhättan och Borås. Under 2012 ska organisationen verka för att Miljöbrons unika koncept slår väl ut och ger
mätbara resultat i regionen.
Miljöbron i Västra Götaland ska genom sin verksamhet medverka till att skapa en hållbar utveckling. Genom att
vara en länk till universitetet/högskolan ska Miljöbron verka för att föra ut kunskap och kompetens till företag,
organisationer, kommuner och myndigheter och därmed bidra till deras arbete med miljö och hållbar
utveckling. Miljöbron ska samtidigt arbeta för att bevara och utveckla samarbetet med Göteborgs universitet,
Chalmers tekniska högskola, Högskolan Väst, Högskolan i Skövde samt Högskolan i Borås. Dessutom ska
samverkan med studenter vid övriga högskolor och universitet välkomnas. Miljöbron ska hjälpa
universiteten/högskolorna i regionen att föra ut akademins kunskaper i samhället och samtidigt ska kontakten
mellan högskola/universitet och näringsliv främjas och det ömsesidiga förtroendet öka.
Miljöbron ska arbeta aktivt för att vara den självklara parten dit företag, organisationer, myndigheter och
kommuner vänder sig när de vill starta eller utveckla sitt arbete med miljö och hållbar utveckling. De konkreta
arbetsmetoder som Miljöbron använder för att lyckas är:
1) Att skapa projekt där näringsliv och universitet/högskola länkas samman.
2) Att marknadsföra och sprida Miljöbrons koncept.
3) Att skapa mötesplatser och medverka i nätverk.
Under 2012 kommer Miljöbron, parallellt med sin ordinarie verksamhet, att arbeta med tema energi. Syftet
med temat är att öka intresset och kunskapen hos både företag och studenter om energianvändning, hållbara
energilösningar och den miljöpåverkan som energianvändning medför.

Detaljerade mål
Projekt

Minst 155 projekt (uppdrag, kursprojekt, examensarbete) ska genomföras varav minst
- 27 projekt ska genomföras i Fyrbodal
- 100 projekt ska genomföras i Göteborgsregionen
- 23 projekt ska genomföras i Sjuhärad
- 5 projekt ska genomföras i Skaraborg

Studenter

1

Minst 350 studenter ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst
- 80 studenter ska komma från Chalmers tekniska högskola
- 160 studenter ska komma från Göteborgs universitet
- 50 studenter ska komma från Högskolan i Borås
- 10 studenter ska komma från Högskolan i Skövde
- 35 studenter ska komma från Högskolan Väst
Minst 80 % av studenterna ska ha besvarat Miljöbrons projektutvärdering. Minst 90 % av inkomna
utvärderingar ska visa att studenterna ansåg att projektet som helhet har varit bra.

Företag

Minst 115 företag ska ha deltagit i Miljöbroprojekt, varav minst
- 27 företag i Fyrbodal
- 63 företag i Göteborgsregionen
- 20 företag i Sjuhärad
- 5 företag i Skaraborg
Minst 80 % av företagen ska ha besvarat Miljöbrons projektutvärdering. Minst 90 % av inkomna utvärderingar
ska visa att företagen varit nöjda med projekten.

Budget

KOSTNADER
Lönekostnader (bruttolön + sociala avgifter)
Resekostnader
Lokal
Kommunikation
Marknadsföring
Externa tjänster köpta
1

Miljöbron (tkr)
2 213
59
102
59
67
18

Studenter från de namngivna högskolorna/universitetet uppgår till 335 stycken. Resterande studenter
kommer från övriga högskolor och universitet runt om i landet.

Övrigt*
202
SUMMA
2 720
*I övrigt ingår t.ex. kontorsmaterial, representation, övriga personalkostnader (semesterersättning,
friskvårdsersättning, ITP) etc.

Bilaga 6: Miljöbrons styrelse, verksamhetsåret 2012

Ordförande
Peter Gaestadius

Ordförande

Kent Andersson

Ledamot

Johanna Ageborg

Ledamot, studeranderep.

David Backelin

Ledamot

Staffan Bolminger

Ledamot

Malin Eriksson

Ledamot, studeranderep.

Susanna Hambeson

Ledamot

Caroline Ingelhammar

Ledamot

Åsa Lom

Ledamot

Björn Mattiasson

Ledamot

Dan Strömberg

Ledamot

