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Förvaltningsberättelse för Västsvenska Miljörättsföreningen 

(857207-9583) 

Styrelsen för Västsvenska Miljörättsföreningen får härmed lämna sin 

förvaltningsredogörelse för föreningens trettonde räkenskapsperiod som 

omfattar tiden den 1 januari 2011 till den 31 december 2011.  

VERKSAMHET 

Föreningen har under året bedrivit verksamhet i enlighet med stadgarnas 

verksamhetsföremål, nämligen att ideellt verka för erfarenhetsutbyte och ökad 

kunskap om miljörättsliga frågor bland personer i Västsverige med intresse för 

rättsområdet från olika yrkesmässiga utgångspunkter. Föreningen har anordnat 

sammankomster för medlemmarna med föredrag och/eller diskussioner kring 

aktuella miljörättsliga frågor. Under året har föreningen haft 110 betalande 

medlemmar och 8 vänföretag samt ett 80-tal registrerade kontaktpersoner.  

Under verksamhetsåret 2011 har föreningen haft åtta allmänna 

sammankomster.  

Torsdagen den 24 februari inbjöds medlemmarna till Länsstyrelsens lokaler där 

Karin Wall länsjurist, Länsstyrelsen och Lena Gipperth docent i Miljörätt vid 

Göteborgs Universitet talade om genomförande av EU:s vattendirektiv och 

miljökvalitetsnormer för vatten ett år efter det att Vattenmyndigheterna 

beslutade om miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. (ca 60-tal deltagare) 

Fredagen den 18 mars inbjöds medlemmarna till Casino Cosmopol där 

Christina-Olsen Lundh vid Göteborgs Universitet berättade om de olika 

institutionernas roll och hur olika typer av rättsakter inverkar på EU:s 

medlemsstaters möjlighet att själva lagstifta. Christina-Olsen Lundh har 

disputerat i miljörätt. (c:a 30-tal deltagare)   
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Måndagen den 11 april och tisdagen den 12 april var 16 medlemmar på en 

studieresa i Bryssel på temat miljö och miljörätt. Dessa två välfyllda och 

givande dagar inleddes med att Sveriges Ständiga Representation besöktes 

och Pia Bilting Bearfild från informationsenheten berättade om verksamheten. 

Parlamentarikern Isabella Lövin bjöd på en guidad tur i parlamentet och höll ett 

kort anförande.  På kvällen inviterade Mannheimer Swartling Advokatbyrå till 

mingel. På tisdagen besöktes Svenskt Näringslivs Brysselkontor och Mårten 

Bergman gav en introduktion till kontorets verksamhet. Vidare föreläste Anne-

Rose Lambers från Cefic om REACH och lobbying i Bryssel.  Viktor 

Sundberg, Electrolux i Bryssel, höll också en presentation innan det var dags 

att besöka Advokatfirman Vinges kontor där Maria Paijkull och Martin 

Johansson gjorde nedslag i miljörätten i EU.   

 

Onsdagen den 11 maj hölls årsmöte i Volvosalen vid Handelshögskolan. I 

anslutning härtill höll Anna Lena Rosengardten, tekniskt råd vid Mark- och 

miljööverdomstolen, en föreläsning om villkorsskrivning och de senaste 

domarna om efterbehandling från Miljööverdomstolen. (c:a 30-tal deltagare)  

 

Fredagen den 27 maj berättade Gunnar Barrefors, tekniskt råd vid Mark- och 

miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt om arbetet i domstolen. Föredraget 

ägde rum på Casino Cosmopol. (c:a 40 deltagare) 

 

Tisdagen den 13 september träffades medlemmar på Handelshögskolan för att 

lyssna till Ingvar Persson, sakkunnig i Kärnavfallsrådet och f.d. chefsjurist på 

Statens kärnkraftsinspektion, om de politiska ställningstagandena till 

kärnkraftens utnyttjande från 1945, då satsningen på ett svenskt kärnvapen var 

aktuellt, och fram till idag. Han redogjorde även för hur detta påverkat 

lagstiftningen på kärnteknikområdet och vad som är aktuellt inom området just 

nu. (c:a 15 deltagare) 
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Tisdagen den 27 september besökte medlemmarna SKF:s anläggningar i 

Gamlestaden. Elisabet Stadler, miljöchef på SKF Sverige AB och 

styrelsesuppleant i föreningen, redogjorde för SKF:s övergripande miljöarbete 

och specifika miljöfrågor som är aktuella för verksamheten. (c:a 20-tal 

deltagare) 

Torsdagen den 27 oktober inbjöds medlemmarna till Göteborgs Hamns 

huvudkontor, Amerikaskjulet.  Axel Wenblad, särskild utredare i den s.k. 

havsplaneringsutredningen med uppgift att föreslå ett system för fysisk 

planering av territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon, berättade om 

förslaget till ny lag om havsplanering. Han berättade om bakgrunden till 

förslaget och hur en framtida havsplanering kan komma att te sig. (c:a 30 

deltagare) 

Under året har föreningen även lanserat en ny hemsida; 

www.miljorattsforeningen.se. Flera medlemmar ur styrelsen har utbildats för att 

kunna göra utskick och uppdateringar via hemsidan. På hemsidan finns också 

presentationer från sammankomster. 

STYRELSENS ARBETE  

Föreningens styrelse har under året bestått av 

Ordförande Malin Wikström   Gärde Wesslau Advokatbyrå  

Kassör  Anna Svensson Norconsult AB  

Ledamot  Åsa Wilske   Göteborgs Hamn AB  

Ledamot  Helena Emanuelsson Miljöförvaltningen i Göteborg  

Ledamot   Margareta Hernebring Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 

Ledamot  Peter Westdahl Advokatfirman Westdahl AB  

Suppleant  Elisabeth Stadler  SKF Sverige AB  

Suppleant  Lena Gipperth  Juridiska Institutionen, Gbgs Universitet  

Suppleant  Johan Löwenadler Davidsson Havs- och Vattenmyndigheten 
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Styrelsen har under året haft sju sammanträden för planering av 

programpunkter, arbetsfördelning, ekonomigenomgång m.m. Styrelsemötena 

har protokollförts. Några arvoden har inte utgått. 

EKONOMI 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning och resultat per 2011-12-31 

hänvisas till efterföljande balans- och resultaträkningar. 

Styrelsen föreslår att ansamlat resultat enligt nedan balanseras i ny 

räkning. 

Från föregående år balanserat resultat 155 610,13 

Årets resultat -46 788,52 

Summa ansamlat resultat enligt årets balansräkning 108 821,61 
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RESULTATRÄKNING 2011-01-01 
2011-12-31 

2010-01-01 
2010-12-31 

2009-01-01 
2009-12-31 

Intäkter    
Avgifter arrangemang 2 850  9 450 10 775 
Medlemsavgifter 24 900 33 000 30 700 
Vänföretag 40 000 45 000 42 500 
Summa intäkter 67 750 87 450 84 975 
    
Kostnader    
Resor och logi -3 049 -4 190 -6 081 
Porto -  - 
Arrangemang -62 610,77 -46 102 -50 079,50 
Hemsida -47 898,75 -4 039,25 -1 088 
Summa kostnader -110 509,52 -54 331,25 -57 248,50 
    
Resultat före finansiella intäkter och 
kostnader 

47 768,52 33 118,75 27 726,50 

    
Finansiella intäkter och kostnader    
Ränteintäkter   - 
Bankkostnader -980 1 735 -965 
Summa  -980 1 735 -965 
    
Årets resultat -46 788,52 31 383,75 26 761,50 

 
 

BALANSRÄKNING 2011-01-01 
2011-12-31 

2010-01-01 
2010-12-31 

2009-01-01 
2009-12-31 

Tillgångar    
Postgiro 108 821,61 155 610,13 124 226,38 
Bank (kontot avslutat under året) -  - 
Upplupna intäkter -  - 
Summa tillgångar 108 821,61 155 610,13 124 226,38 
    
Kortfristiga skulder    
Upplupna kostnader    
    
Eget kapital    
Balanserat resultat 155 610,13 124 226,38 97 464,88 
Årets resultat -46 788,52 31 383,75 26 761,50 
Summa skulder och eget kapital 108 821,61 155 610,13 124 226,38 
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Göteborg den    april 2012 

 

_____________________  ____________________ 

Malin Wikström    Anna Svensson 

Ordförande     Kassör 

 

_____________________  _____________________ 

Helena Emanuelsson   Margareta Hernebring 

Ordinarie ledamot   Ordinarie ledamot 

 

_____________________  _____________________ 

Åsa Wilske     Peter Westdahl  

Ordinarie ledamot   Ordinarie ledamot 

 

Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits.  

 

Göteborg den   april 2012 

_____________________ 

Peter Gårdström 

Auktoriserad revisor 


