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VERKSAMHETSLEDARENS KOMMENTAR 

Under året har vi fortsatt arrangera välbesökta träffar - allt ifrån mindre luncher och tematiska 

nätverksträffar till konferensen Hållbart Ledarskap som lockade över 150 deltagare.  

Även detta år har medlemsantalet ökat i vanlig ordning. Våra nya medlemmar bedriver verksamhet 

i allt från Hylte och Laholm till Göteborg och Ullared. 

Vi har lanserat två projekt i mindre skala under året: 

o Hållbara Halland - Lanserades i oktober i Halmstad 

o Klimatbokslut Halland - Lanserades i juni i Varberg 

Vårt engagemang i Arena Grön Tillväxt (AGT) har gett upphov till nya kontaktytor, engagemang 

bland flera medlemmar samt gjort EMC än mer bekanta inom framförallt Hallands län. Vårt 

ansvarsområde i projektet - Skogsförädling - har haft flera framgångar så som ett nytt Vinnova-

finansierat projekt där medlemmar skapar nya produkter av biokomposit. En annan framgång var 

konferensen Hållbart byggande i juni som lockade över 100 deltagare.  

Med en drivande styrelse och numera tre medarbetare på kontoret (eller snarare ute i verksamheten) 

ser framtiden mycket ljus ut för EMC.  

 

 

Låt oss tillsammans skapa fler framgångar under 2017! 

 

 

 

Magnus Falk 

Verksamhetsledare 
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STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE FÖR ENERGI- OCH 

MILJÖCENTRUM 2016 

Styrelsen 
Styrelsen har under 2016 träffats sex gånger. Arbetsutskottet har träffats sju gånger där emellan.

Stämman valde följande sammansättning av styrelse.

 

Jan stålnacke, Ordförande  Birgitta Lennermo, Första vice ordförande 

                      

Björn Sjöström, Andra vice ordförande Monica Karlsson, Ledamot           Per Richardsson, Ledamot

 

 

 

 

 

 

 

Gert Olof Holst, Ledamot                    Ulf Bernström, Ledamot           Ulf Hofstedt, Ledamot 

 

Styrelsen har adjungerat Ulric Björck, Rektor Campus Varberg, till mötena under året. 
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EMC:S VERKSAMHET 2016 

Anställda 
Magnus Falk – Verksamhetsledare för EMC (halvtid) samt delprojektledare i AGT (halvtid). 

Lovisa Johansson – Var eventkoordinator för EMC (halvtid) samt delprocessledre i AGT 

(halvtid) till juni. 

Helena Björkman - Eventkoordinator för EMC (halvtid) samt delprocessledre i AGT (halvtid) 

från augusti.  

Vi har köpt tjänster för ekonomi av Effektiv Ekonomi och kommunikation av Mäcé 

Reklambyrå.  

Medlemsföretag 
Under året har EMC genom en aktiv värvning ökat med 16 nya medlemsföretag. Vi var 130 

medlemsföretag vid årets början och vid årets slut 146. Målet var 150 medlemsföretag vid årets 

slut. Åtta kommunala förvaltningar har tecknat vårt servicepaket och betalar 6 000 kr om året 

för detta. 

Media   

Media har under under året uppmärksammat EMC ett antal gånger: 

 

o Hallands Nyheter skrev om Maria Wetterstrands medverkan vid konferensen Hållbart 

Ledrskap – Beslut för en hållbar framtid. 

o Radio Halland sände direkt från Världsmiljödagen – Hållbart byggande 

o HallandsPosten skrev om vårt Hållbarhetspris på Galan i Halmstad.  

o Laholms Tidning skrev varje gång om våra träffar i Laholm 

Ekonomi 
EMC samarbetar med medlemsföretag och andra aktörer för att hålla nere kostnader. 

Samarbetena innebär mestadels att EMC står för projektledning, koordinering mm. och att 

samarbetsparters istället täcker arrangemangskostnader bland annat. Vi fick exempelvis in 

sponsorintäkter från flera medlemmar och Länsstyrelsen för arrangemanget Världsmiljödagen 

– Hållbart Byggande. 

Genom projekt Arena Grön Tillväxt har vi fått nya ekonomska muskler att använda till 

medlemsnytta. Dock blir det en viss likviditetsansträngning då tid/fakturor återbetalas 5-9 

månader senare. Omsättningen har genom projektet ökat med ca 1,3 miljoner under året.  

Samarbetspartners 
Alexandersoninstitutet, AI, är en viktig samarbetspartner. AI stödjer EMC främst inom 

projektutveckling. Detta samarbete är utvecklande och givande för båda parter och har skapat 

flera projekt under året, bland annat Klimatbokslut Halland. Genom Alexandersoninstitutet har 

vi fått hjälp med att driva olika nätverkskluster, främst Solel och Stora Trähus. 
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Region Halland har vi samarbetat med under året i arbetet med regionalfondsprojektet Arena 

Grön Tillväxt. Vi investerar motsvarande 10% tjänst i styrgruppen mot att få ta del av projektets 

totala 15-miljonersbudget. Vi är ansvariga för delprojektet Skogsförädling (även kallat Pilot 

Skog) samt två förstudier: Nya Hållbara Affärsmodeller och Technical Visit.  

Vi har sökt och fått bidrag av Region Halland för att testa och utveckla Hållbara Halland som 

fokuserar på brett hållbarhetsarbete – social, ekonomisk och framförallt ekologisk. 

Vi har även samverkat med Region Hallands egienergikontor kring en del aktiviteter. Vi såg en 

potential att utveckla ett nätverk för företag som levererar energieffektiviseringstjänster. 

Nätverket startades under året. 

Länsstyrelsen har vi haft en fortsatt samverkan med under året. Magnus Falk är representerad i 

miljö-, energi- och klimatrådet (MEK-rådet) där Landshövdingen är ordförande. Vi deltar aktivt 

i de möten och konferenser som Länsstyrelsen arrangerar. Länsstyrelsen var medarrangör vid 

konferensen Hållbart Ledarskap samt vid Klimatanpassning och Världsmiljödagen i Varberg. 

Näringslivsbolagen i Varberg, Halmstad, Laholm och Falkenberg marknadsför våra aktiviteter 

när vi samverkar med dem. Här har vi löpande en dialog om ökad samverkan. 
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PROJEKT  

Klimatbokslut Halland 2015 

Vårt initiativ Klimatbokslut Halland samlar halländska företag som vill jobba aktivt med 

klimatfrågorna och i samverkan med andra stärka kommunikationen och strukturen i 

klimatarbetet. EMC processleder initiativet, ansvarar för identifiering av nya deltagare och 

bidrar med handledning till de företag som ansluter sig. Klimatbokslut Halland 2015 lanserades 

i samband med Världsmiljödagen i juni och lyftes i samband med detta fram i Sveriges Radio 

Halland.  

Arena Grön Tillväxt Halland 
I samarbete med Region Halland, Högskolan i Halmstad och Hushållningssällskapet driver vi 

projektet Arena Grön Tillväxt med projektledare från Region Halland. EMC ansvarar för 

delprojektet inom Skogsförädling vilket går bra och har nått flera framgångar, bland annat ett 

Vinnova-finansierat projekt med Region Halland och SWT Development på över 5 miljoner.  

 

NÄTVERK 

EMC driver nätverk inom olika tematiska områden som efterfrågas av medlemmarna. 

Nätverken har fokus på gemensamma affärsutvecklingsfrågor och erfarenhetsutbyte. Nya 

nätverk startas när det finns ett behov och en efterfrågan.    

 

Under 2016 var följande nätverk aktiva:  

o Solel 

o Återvinning 

o Energieffektivisering  

o Klimatbokslut Halland 

o Stora trähus 
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AKTIVITETER 2016 

I detta avsnitt återges samtliga aktiviteter som anordnats av EMC under år 2016. EMC:s 

Hållbara luncher och Nätverksträffar återges ej i sammanställningen. 

Eco-driving och fossilfria vägtransporter – Varberg 2016-01-27 

Murtans trafikskola tipsade om hur man kan minska bränsleförbrukningen. Olika bränslens 

miljöpåverkan diskuterades och olika ekonomiska incitament lyftes. Aktiviteten riktade sig 

både till företag med servicebil/tjänstebil i arbetet samt privatpersoner. Antal närvarande: 5. 

Hållbarast i Laholm! – Laholm 2016-02-03  

Vi besökte Wekudata som vann Laholms hållbarhetspris 2015. Vd Artur Potocki berättade om 

Wekudatas resa, konkreta tips och åtgärder, vilka ekonomiska incitament som drivit dem bland 

annat. Antal närvarande: 22. 

Falkenbergs Hållbarhetspris – Företagarnas Awardparty – Falkenberg 2016-02-06 

EMC delade ut hållbarhetspriset i Falkenberg vid Företagarnas Awardparty. Årets pris gick till 

Bertekoncernen. Arrangör var Företagarna Falkenberg. 

 

Hållbar stadsdel – Halmstad 2016-02-11 

Två case - Vallås stadsdelscentrum och Området Sloalyckan - konceptutvecklades under en 

workshop. Huvudfrågan kretsade kring vad som kan göras för att öka hållbarheten i ett område 

äldre område. Gjordes i samarbete med HFAB och Fabo. Antal närvarande: 33. 

Klimatanpassning – Falkenberg 2016-02-16 

Temat angick hur vi i Halland påverkas av det förändrade klimatet samt vilka konsekvenserna 

blir för företagen i Halland. Meteorologen Pär Holmgren rapporterade om utgången av 

klimatkonferensen i Paris. Länsstyrelsen berättade om riskanalys och klimatanpassningsplanen 

för Halland. Gjordes i samarbete med Länsförsäkringar Halland och Länsstyrelsen. Antal 

närvarande: 106 

Villor för framtiden – Halmstad 2016-03-04 

WSP pratade om hur utveckling för energieffektiva hus som passivhus och plusenergihus kan 

komma att se ut framöver och varför. Aktiviteten riktade sig till byggentreprenörer, 

konstruktörer, bygglovshandläggare, banker och andra intresserade. Antal närvarande: 16.  
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Skatter och juridik kring solenergi – Varberg 2016-03-09 

PwC och Rosengrens advokatbyrå berättade om vad man bör tänka på gällande juridik- och 

skattefrågor vid ägande och drift av solcellsanläggningar. Förväntningar på förändrade 

skatteregler avseende förnybar energi. Lyftes även. Antal närvarande: 30, varav 2 studenter.  

Nya affärsmodeller – Varberg 2016-03-17 till 2016-03-18 

Under två halvdagar hölls Innovation Camp med fokus på cirkulär ekonomi, tjänstefiering och 

Moln-tjänster etc. Fyra företagscase togs fram:  Mytolia Process, The Photo Studio, Laga 

Bioenergi samt Skrea Ost. Gjordes i samarbete med Arena Grön Tillväxt. Antal närvarande: 23.  

 

Technical Visits – Falkenberg 2016-03-23 

Green Gothenburg, Green Tech Visits och Sustainable Business Hub delade med sig av sina 

erfarenheter inom Technical Visits. Under en workshop diskuterades hur Technical Visits 

skulle kunna byggas upp i Halland. Antal närvarande: 12.  

Biogas idag och imorgon – Laholm 2016-04-05 

Ett seminarium om hur framtiden ser ut för biogas i Halland och Sverige. Ämnen som 

systemtänk, ekonomiska faktorer och teknik behandlades. Gjordes i samarbete med Södra 

Hallands Kraft och Arena Grön Tillväxt. Antal närvarande: 30, varav 1 student. 

Miljökommunikation steg 1 – Halmstad 2016-04-12 

MiljöNavigatören höll en utbildning i hur företag kan kommunicera kring sitt hållbarhetsarbete 

på ett korrekt och effektivt sätt. Deltagarna utbildades inom bl.a. kommunikationsstrategier och 

målgruppsanpassning. I samarbete med TEK. Antal närvarande: 12, varav 1 student.  

Solel i systemperspektiv – Halmstad 2016-04-22 

Vi besökte Nyedal solenergi som visade upp sitt plusenergihus samt berättade de vanligaste 

solcellssystemen i Sverige idag. SP Borås gav exempel på erfarenheter av arbetet med 

solcellssystem och pratade om framtidens regleringar och standarder. Antal närvarande: 26. 

Årsmöte och studiebesök – Varberg 2016-04-26 

Årsmötet hölls på Varbergs Sparbank. Nya medlemmar presenterades, Potential.vbg 

introducerades och deltagarna erbjöds en rundvandring i de nyrenoverade lokalerna. Antal 

närvarande: 33.  
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Design for recycling – Halmstad 2016-05-03 

Stena Recycling och Stena Technoworld visade upp sin återvinningsanläggning i Halmstad och 

berättade hur man kan tänka för att göra framtidens produkter mer återvinningsbara redan i 

designfasen. Antal närvarande: 25. 

Schyst företagande – men hur? – Varberg 2016-05-10 

Öppna Företag presenterade sina idéer om humana relationer, produktiva relationer, 

relationsverktyg och relationsvinster. Vi diskuterade i grupper kring hur man kan ta hem 

tankarna till sitt företag samt sprida dem vidare. Antal närvarande: 26, varav 1 student.  

Helhetsgrepp på Wapnö Gård – Halmstad 2016-05-17 

Vi besökte Wapnö Gård och lyssnade till hur ekonomi och ekologi kan samspela. Därefter 

genomfördes en workshop där utmaningar som finns i fråga om slutna kretslopp och ekologisk 

mångfald lyftes. Gjordes i samarbete med Arena Grön Tillväxt. Antal närvarande: 30. 

Framtidens byggnader – Göteborg 2016-05-26 

Vi gjorde en studieresa till experimentbyggnaden HSB Living Lab. Tengboms arkitektbyrå 

guidade oss och förklarade vad de skall testa tillsammans med de boende. Vi besökte sedan ett 

off-grid-hus som ägs av Hans Nilsson, H-O Enterprise. Antal närvarande: 12.  

Världsmiljödagen – Hållbart byggande – Varberg 2016-06-02 

Världsmiljödagen uppmärksammades med temat hållbart byggande. Konferensen bestod av 

gemensamma och valbara seminarier samt ett studiebesök till Sjukhuset i Varberg, 

Systeminstallation med kundcase och Söderlyckan – Miljöbyggnad Guld. Gjordes i samarbete 

med Varbergs kommun, Länsstyrelsen i Halland, Arena Grön Tillväxt, Energimyndigheten, 

Sveriges Träbyggnadskansli, Skanska, HFAB, Varbergs Bostad, Systeminstallation och 

Derome. Antal närvarande: 101, varav 1 student.  

 

Innovation ger nya produkter – Varberg 2016-08-31 

Vi besökte SWT Paper och Development och fick ta del av deras innovationsprocess och 

arbetssätt med dynamisk produktutveckling. Gjordes i samarbete med Arena Grön Tillväxt. 

Antal närvarande: 21, varav 2 studenter.  
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Hållbarhetsarbetet inom Bertegruppen – Falkenberg 2016-09-06 

Vi gjorde ett studiebesök hos Sia Glass. Sedan åkte vi till Berte Gård och lyssnade till hur vd 

Per Stenström resonerar kring hållbarhetsarbete samt dess medföljande konkurrensfördelar. 

Antal närvarande: 11, varav 1 student.    

Kunskapsturism – vinster, kostnader och drivkrafter – Falkenberg 2016-09-06 

Bertegruppen, Wapnö och Södra Cell Väro berättade om sina erfarenheter kring att bedriva 

besöksverksamhet. Tobias Finndin gav sedan olika perspektiv på affärsmodeller kring 

Technical Visits vilka processades i en workshop. I samarbete med Arena Grön Tillväxt. Antal 

närvarande: 17, varav 1 student.  

 

Solel på företagets tak – Laholm 2016-09-13 

Vi tittade på de solpanelerna hos JoinMe och fick lyssna till hur man säkerställer att man får en 

solcellsanläggning av hög kvalitet samt ta del av goda exempel och en framtidsspaning. 

Chalmers och Hallands Energiutveckling medverkade. Antal närvarande: 39, varav 6 studenter.  

Framtida bränsle- och transportsystem – Halmstad 2016-09-14 

I samarbete med Volvo, Scania, Fair Transport och TransportCentralen och Arena Grön 

Tillväxt ordnades denna träff som berörde hur omställningen till fossilfria bränslen ska gå till 

samt vilka alternativ som finns idag och i framtiden. Antal närvarande: 38, varav 1 student.  

Social hållbarhet ger dig möjligheter – Halmstad 2016-09-21 

Företagen TransportCentralen, 3C Production och Maleryds Fastighets AB fick hjälp av 

deltagande rådgivare att utveckla sitt arbete inom social hållbarhet. Gjordes i samarbete med 

Almi Halland. Antal närvarande: 21. 

Energilyftet – Halmstad 2016-09-27 

Energikontoret Region Halland höll i en introduktion till den webbaserade utbildningen 

Energilyftet. Sedan gjordes ett studiebesök i HFAB-ägda kvarteret Jordmånen. Antal 

närvarande: 22.  

Verktyg för ökad hållbarhet i dit företag – Halmstad 2016-10-06 

Fores vd Mattias Goldmann medverkade när SEE U och EMC denna förmiddag introducerade 

Hållbara Halmstad, en del av Hållbara Halland. Deltagarna medverkade i en workshop med 

syftet att utveckla det nya hållbarhetsverktyget. Antal närvarande: 22, varav 2 studenter.  
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Varför byta företagsbil? – Halmstad 2016-10-06 

Mattias Goldmann, vd Fores, gav en presentation om fordonsflottans resa från då till nu, vilka 

bränslen finns och vilka fordonstyper finns på marknaden. Efterföljande workshop behandlade 

hur vi ska nå en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Antal närvarande: 28, varav 2 studenter. 

Medlemsträff – Varberg 2016-10-13 

Vi gick igenom statistik, nya projekt och större händelser för EMC, nya medlemmar fick 

presentera sig och en workshop hölls där deltagarna fick spåna kring önskade aktiviteter till 

våren 2017.  Vi avslutade med en lättare buffé. Antal närvarande: 25.  

 

Benchmarking, USP:ar och samverkan – Varberg 2016-10-18 

Radicle höll en workshop och föreläsning där målgruppen var verksamheter som vill anordna 

Technical visits. Innehållet kretsade kring vad man vill visa upp och hur man kan samverka. 

Gjordes i samarbete med Arena Grön Tillväxt. Antal närvarande: 9, varav 4 studenter.  

Totallösning hos Schenker – skulle ha ägt rum i Göteborg 2016-10-20 

Vi skulle ha besökt Schenker tillsammans med Systeminstallation för att få veta mer om deras 

samarbete och de energibesparingar som gjorts. Aktiviteten fick ställas in på grund av för få 

anmälningar.  

Miljö i fokus på Tomal – Falkenberg 2016-10-21 

Vi besökte Tomal där vd Teddy Eriksson berättade om deras leveranser inom 

miljöteknikapplikationer, deras miljödiplomering samt vägen från olja till biobränsle. Vi gjorde 

en rundvandring samt deltog vid invigningen av den nya pelletssilon. Antal närvarande: 13.  

Varbergsgalan – Varberg 2016-10-21 

EMC delade ut Energi- och Miljöpriset i på Varbergsgalan. Årets vinnare blev 

Systeminstallation. Övriga finalister var Bildepån och Maleryd Fastigheter.  
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Studieresa till hållbara hus i trä – Göteborg och Fristad 2016-10-26 

Vi besökte Kvillebäcken i Göteborg där Derome berättade om projektet som är klassat enligt 

Miljöbyggnad silver. Vi besökte även Fribo i Fristad som har vunnit Miljöpartiets Miljöpris. 

Gjordes i samarbete med Arena Grön Tillväxt. Antal närvarande: 9.  

Hållbarhetskommunikation steg 1 – Varberg 2016-10-26  

MiljöNavigatören höll för andra gången denna utbildning i hur företag kan kommunicera kring 

sitt hållbarhetsarbete – denna gång under namnet hållbarhetskommunikation. Gjordes i 

samarbete med TEK. Antal närvarande: 10  

Guldgalan – Halmstad 2016-11-04 

EMC delade ut årets Miljöpris i Halmstad. Årets vinnare blev Wapnö. Övriga finalister var 

Fredblads Arkitekter och Slottsmöllan. 

 

Hur vill vi använda skogen i Halland? – Halmstad 2016-11-09 

Under denna seminariedag diskuterades skogen utifrån ett flertal perspektiv. Föreläsare från 

Högskolan i Halmstad, Derome, Skogsstyrelsen Halland, Södra Skogsägarna. Gjordes i 

samarbete med Arena grön Tillväxt. Antal närvarande: 39.  

Fossilfritt Laholm år 2030 – Laholm 2016-11-10 

Företagare och kommun deltog i två parallella workshops – Gröna innovationer samt 

Biodrivmedel – om hur näringsliv och kommun kan samarbeta i en hållbar omställning. Gjordes 

i samarbete med Laholms kommun och Arena Grön Tillväxt. Antal närvarande: 24.  

Hållbart Ledarskap – Beslut för en hållbar framtid – Varberg 2016-11-15  

Klimatdebattör och ordförande i Miljömålsrådet Maria Wetterstrand, Doktor i risk- och 

beslutsanalys Mona Riabacke och Landshövding Lena Sommestad var huvudtalare under denna 

konferens där fokus låg på vad som är möjligt att påverka samt hur ledare ska kunna fatta än 

mer hållbara beslut. Under de valbara passen talade Erika Eriksson, forskare och konsult från 

Enact, Nolato AB:s hållbarhetschef Torbjörn Brorsson samt Bo Normark, senior 

energirådgivare och konsult på Power Circle. Antal närvarande: 155, varav 8 studenter.  
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Hållbarhet på Gekås – Ullared 2016-11-22 

Vi fick en introduktion av Gekås övergripande hållbarhetsarbete. Sedan gjordes två parallella 

rundvandringar – en för återvinningsnätverket och en för övriga deltagare. Antal närvarande: 

39, varav 4 studenter.  

Upplevelsedesign och konceptualisering – Halmstad 2016-11-23 

Radicle höll en workshop och föreläsning där målgruppen var verksamheter som vill anordna 

Technical visits och innehållet kretsade kring upplevelsedesign och konceptualisering. Gjordes 

i samarbete med Arena Grön Tillväxt. Antal närvarande: 9 

Hållbara event – Notes for Peace – skulle ha ägt rum i Varberg 2016-11-29 

Vi skulle ha fått inspiration och konkreta tips från Notes for Peace angående hur man som 

evenemangsarrangör kan arbeta med hållbarhet. Aktiviteten fick ställas in på grund då 

samarbetsparternas ej längre hade möjlighet att medverka.  

Kunskapsdag om stora trähus – Varberg 2016-11-30 

Flera föreläsare medverkade och belyste olika områden inom trä som material i större 

huskonstruktioner: Fukt, Brand, Akustik, Byggsystem, Kostnad och Arkitektur. Medarrangör 

var Sveriges Träbyggnadskansli. Gjordes i samarbete med SP, Derome, Tengboms 

Arkitektbyrå samt Arena Grön Tillväxt. Antal närvarande: 38, varav 1 student.  
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AKTIVITETS- OCH DELTAGARSTATISTIK 2016 

Aktiviteter 
Antal aktiviteter: 37 genomförda, 2 inställda 

Ort:  Varberg: 12 

Halmstad: 13 

Falkenberg: 5 

Laholm: 4 

Göteborg: 2 

Övrigt: 1 

Sammanlagt antal närvarande vid aktiviteter: 1100, varav 38 studenter.  

Genomsnittligt antal närvarande per aktivitet: 30 

Genomsnittligt antal studenter per aktivitet: 1 

Hållbara luncher 

Antal hållbara luncher: 9 genomförda, 2 inställda 

Ort: Varberg: 3 

Halmstad: 2 

Falkenberg: 4 

Genomsnittligt antal närvarande: 7 

Nätverksträffar 
Antal nätverksträffar: 15 genomförda, 1 inställd 

Tema: Återvinning: 4 

Solenergi: 4 

Energieffektivisering: 3 

Klimatbokslut Halland: 2 

Stora trähus: 2  

Genomsnittligt antal närvarande: 7 

 

  



15 

 

EMC- Energi- och MiljöCentrum  Org.nr. 802437-6678 

VERKSAMHETSPLAN OCH MÅL 2017 

Vision  

EMC skall vara det västsvenska näringslivets främsta nätverk för klimateffektiv och hållbar 

affärsutveckling.  

Mission 

EMC skall vara ett stöd för våra medlemmar kring klimateffektiv och hållbar affärsutveckling. 

EMC arbetar för att hitta de bästa lösningarna på medlemmarnas behov av kunskap, kontakter 

och nätverk kopplat till hållbar affärsutveckling. Det sker genom att: 

 Vara en västsvensk arena där aktörer kan mötas och utveckla ny kunskap samt nya 

tjänster och produkter. 

 Driva verksamhet som ökar praktiskt och kommersiellt nyttjande av miljöteknik.  

 Möjliggöra nya affärsmöjligheter som gynnar klimateffektiv och hållbar 

affärsutveckling hos våra medlemmar.  

 Stimulera och ge rådgivning till våra medlemmars miljörelaterade hållbarhetsarbete.  

 Stärka, utveckla och synliggöra Halland som en attraktiv plats för energi-, miljö- och 

klimatfrågor. 

Operativa mål för 2017  

 Ökat intäktsfokus. 

 Stärkt fokus på medlemmarnas behov.  

 Stärka förutsättningarna för ett breddat engagemang från medlemmarna.   

 Etablera en stark närvaro i sociala medier.  

 Färdigställande av ny kommunikationsstrategi.  

 Stärkta interna processer med nytt CRM-system samt Miljödiplomering av 

organisationen. 

Medlemmar 

 Vi har som mål att i december 2017 vara 170 medlemmar. 

 Vi har som mål att i december 2018 vara 190 medlemmar. 

 Vi skall aktivt rekrytera medlemmar i alla kommuner vi är aktiva i. 

 Nya medlemmar skall få presentera sig på vårt årsmöte eller vårt medlemsmöte på 

hösten. 

 Varje år skall vi ha minst ett personligt möte med samtliga medlemmar för att fånga 

deras behov och lyssna in hur de ser på samarbetet med EMC.  

Varumärket EMC 

EMC skall vara den självklara partnern för klimateffektiv affärsutveckling och miljörelaterade 

hållbarhetsfrågor i små- och medelstora företag verksamma i Västsverige. Övriga 

samhällsaktörer skall uppfatta EMC som en attraktiv och kunnig samarbetspartner för 

hållbarhetsfrågor.  
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Verksamhet 
Verksamheten fokuserar under 2017 på följande insatser: 

 Vi erbjuder ett brett utbud av seminarier och workshops kring hållbar affärsutveckling 

fördelat på de geografiska platser där våra medlemmar är aktiva.  

 Vidareutveckling av de årligt återkommande konferenserna Hållbart Ledarskap och 

Världsmiljödagen tillsammans med medlemmar och samarbetspartners.  

 Processledning av tematiska nätverk fortsätter utvecklas och stärkas efter 

medlemmarnas behov. Nya tematiska nätverk är aktuellt när det finns en efterfrågan. 

 Nätverkskonceptet hållbara luncher är nu etablerat i Varberg, Falkenberg och Halmstad. 

Vi fortsätter vidareutveckla konceptet och erbjuda det där behov och efterfrågan finns.  

 Vi vidareutvecklar vårt erbjudande för hur medlemmarna ges möjlighet att visa upp sina 

lösningar och hitta nya affärspartners.  

 Initiativen Klimatbokslut Halland och Hållbara Halland stärker vår rådgivning och 

metodstöd till medlemmarnas hållbarhetsarbete.  

 Projektet Arena Grön Tillväxt går in på sista året. Tillsammans med projektets övriga 

partners ligger fokus nu på att etablera en varaktig struktur som kan leva vidare efter 

projektets slut.  

 Projektet SolReg Halland startas upp under året. Det treåriga projektet kopplas till 

solenerginätverket och ger möjligheter till riktade insatser för affärsutveckling inom 

solenergi och förnybara energisystem.   

Samverkansutveckling  
Vi söker aktivt nya samarbeten och utvecklar befintliga samarbeten med strategiska 

samarbetspartners som kan tillföra våra medlemmar samt vår egen verksamhet ett mervärde.  

 

 Vi fortsätter att stärka samverkan med aktörerna i Arena Grön Tillväxt - Region 

Halland, Högskolan i Halmstad samt Hushållningssällskapet.   

 Vi fortsätter att stärka samverkan med företagsaktörer såsom ALMI, Connect, TEK, 

StyrelseAkademien samt andra företagsstödjande organisationer. 

 Vi söker nya samarbeten med branschorganisationer inom ämnen/branscher som är 

intressanta för våra medlemmar. Exempelvis inom förnybar energi och hållbara 

transporter.  

 Vi stärker samverkan med forskningsmiljöer som kan ge nytta åt våra medlemmars 

affärsutveckling. Exempelvis Chalmers och RISE.  

 Vi stärker kontakten med opinionsbildande organisationer såsom Västsvenska 

handelskammaren, Sydsvenska handelskammaren och Fores mfl. 

Projektutveckling  
Vi söker aktivt efter externfinansiering och nyttjar strategiskt tillgängliga utvecklingsmedel 

från myndigheter, EU-program och stiftelser. Genom externfinansierade projekt stärker vi 

EMC som organisation och gynnar medlemmarnas intressen. Vi finns även tillgängliga med 

rådgivning till medlemmar som utvecklar egna externfinansierade projekt relaterade till klimat, 

miljö och energi.  
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BOKSLUT ENERGI- OCH MILJÖCENTRUM 2016 

Resultaträkning 2016 2015  
Intäkter    
Arrangemang, deltagaravgifter och sponsorintäkter 302 415 110 217  
Medlemsavgifter 131 300 97 700  
Serviceavgifter 756 300 680 700  
Arena för grön tillväxt                                         *) 1 145 145 292 536  
Intäkter övriga projekt 50 000   
Övriga intäkter 10 044 12 001  
Summa intäkter 2 395 204 1 193 154  

    
Kostnader    
Arrangemang 251 647 105 886  
Arena för grön tillväxt                                          *) 879 864 232 825  
Övriga projekt 134 177   
Konsultkostnader 141 364 291 321  
Trycksaker, hemsida 79 447 126 393  
Övriga rörelsekostnader 114 350 101 129  
Personalkostnader 796 340 312 727  
Summa kostnader 2 397 189 1 170 281  

    
Resultat före finansiella intäkter -1 985 22 873  

    
Räntenetto 3 548 5  

    
Årets resultat 1 563 22 878  

    

Balansräkning 2016.12.31 2015.12.31  

    

Tillgångar    
Kortfristiga fordringar 952 205 313 354  
Bank 395 839 874 879  
Summa tillgångar 1 348 044 1 188 233  

    

Eget kapital, avsättningar och skulder    
Balanserad vinst 128 662 105 784  
Årets resultat 1 563 22 878  
Eget kapital 130 225 128 662  

    
Avsättningar 800 000 800 000  
Kortfristiga skulder 417 819 259 571  
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 348 044 1 188 233   

   
*) Diskrepensen mellan bidrag och redovisade kostnader beror på att en schablon för 
    personalkostnader och overheadkostnader tillämpas vid bidragsansökan. Dessa har  
    inte bokförts på kostnadskontona. Å andra sidan frångår en viss del av egenfinansiering. 
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BUDGET 2017 

Intäkter 

  

Exkl. moms 

3010 Ränteintäkter  5 000 

3100 Arrangemang 110 000 

3690 Serviceavgifter mm  940 000 

3900 Sålda tjänster/projekt 150 000 

3989 Projekt AGT 1 100 000 

3990 Medlemsavgifter  160 000 

 

SUMMA   2 684 000 

Kostnader    

5010 Lokalhyra  -35 000 

5020          

5800 

IT utrustning 

Resekostnader 

-5 000 

-40 000 

5940 Arrangemang & priser -60 000 

5945 Extern tjänst AGT -810 000 

6071 Repr avdr.gill -65 000  

6150 Trycksaker, Hemsida -80 000  

6570 Bankkostnader  -2 000  

6530 Redovisningstjänster -50 000  

Personalkostnader    

7210 Event/hållbarhetsutvecklare -318 000 

7211 Verksamhetsledarens lön -456 000 

7212 Hållbar affärsutvecklare -352 000 

6550 Konsultarvoden Ordf -57 000 

7510 Arbetsgivaravgifter -470 000 

7331 Resor och Logi -16 000 

7285 Semesterlön tjänstemän  -40 000 

 

 

  

 SUMMA                                               2 856 000 

    

 RESULTAT    -172 000 
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Varberg 22 mars 2017 
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