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Protokoll årsmöte 2022
Miljöbron Skåne
Organisation: Miljöbron Skåne
Organisationsnummer: 802460-6025
Datum: Onsdag den 27 april 2022
Tid: kl. 14.30-16.30
Plats: Microsoft Teams
Närvarande: Thomas Bergmark, Rolf Elmér, Lisa Thelin, Maria Åkesson, Stephanie
Anvelid, Kristina Olofsson, Sebastian Drott, Per Persson, Adam Christensson
Madeleine Brask, Malin Planander, Frida Hansson och Helena Ensegård

1.

Ordförande öppnar mötet
Thomas Bergmark öppnade mötet.

2.

Närvarande och fastställande av röstlängd
Röstlängd för årsstämman upprättades, se bilaga I.

3.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Mötet ansågs vara behörigen utlyst.

4.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Thomas Bergmark valdes till mötesordförande och Helena Ensegård till
mötessekreterare.

5.

Val av justerare och rösträknare
Kristina Olofsson och Per Persson valdes till justerare och Helena Ensegård
till rösträknare.

6.

Fastställande av dagordning
Föreslagen dagordning fastställdes utan ändringar.

7.

Styrelsens berättelse över Miljöbron Skånes verksamhet och ekonomi
under föregående verksamhetsår
Thomas Bergmark redogjorde huvuddragen för vad som hände under
2021. Miljöbron Skåne hade ett blygsamt 10 årsjubileum som till följd av
pandemin inte kunde firas i någon större utsträckning. Under året
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kopplades 237 studenter och 65 uppdragsgivare ihop i projekt och
därmed uppfyllde vi målet på antal uppdragsgivare och studenter för året.
Totalt drevs 89 projekt vilket innebär att målet för antal projekt, som var
105 för 2021, underskreds. En långsiktig uppföljning av projekten som
genomförts sedan starten gjordes, med fokus på studenter. I
utvärderingen undersöktes vad studenterna gör idag, vilken typ av
arbetsgivare och tjänst de har, hur kopplingen på hållbarhet ser ut i deras
nuvarande tjänster samt hur arbetet med Miljöbron Skåne påverkade
deras väg ut i arbetslivet. I de årliga projektutvärderingarna för 2021 angav
både uppdragsgivarna och studenterna att de är nöjda eller mycket nöjda
med projekten. Thomas Bergmark lyfte även arbetet med namnbytet som
påbörjades under 2021 som också han som ny ordförande har tagit ansvar
för under sitt första år som ordförande.

Frida Hansson berättade om den mappning av projektens koppling till
SDG:erna som gjorts. Vi har många projekt kopplade till mål 9, 11, 12 och 13.
Liksom föregående är också samtliga projekt kopplade till mål 4 – God
utbildning för alla och mål 12 – Genomförande och globalt partnerskap då
syftet med projekten är just samverkan och att öka kunskaperna om
hållbarhet bland både företag och studenter. Under 2021 har vi något fler
mål som inga projekt bidrar till än föregående år, vilket kan tyda på en
något mindre spridning av ämnesområdena för projekten i år.

Helena Ensegård gick igenom föreningens ekonomiska resultat för året. Vi
har för året ett minusresultat på ca 300 tkr som var väl inplanerat redan
vid förra årets årsmöte, där ett nästan lika stort överskott från 2020
beslutades att satsas in i 2021 för att anställa en fjärde person att arbeta
med projekten. I och med det är det i huvudsak personalkostnaderna som
har ökat under 2021. Övriga kostnader har däremot minskat något i
förhållande till budgeten, då minskat resande och hemarbete till följd av
pandemin har inneburit lägre utgifter i det dagliga arbetet.
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8.

Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning det senaste
räkenskapsåret
Thomas Bergmark läste upp revisor Hanna Fehlands uttalanden från
revisorsberättelsen. Balans- och resultaträkningen samt räkenskaperna i
Miljöbron Skåne har granskats utan anmärkning av revisorn. Revisorn
föreslår styrelsens ansvarsfrihet.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter
Årsmötet beviljade styrelsen och dess ledamöter ansvarsfrihet.

10. Beslut om namnändring
Årsmötet beslutade att godkänna föreningens namnändring från
Miljöbron Skåne till Sustainalink från och med 21 april 2022. Namnbytet
har godkänts av Skatteverket och ansökan om varumärkesskydd har
godkänts av PRV. Föreningen kommer officiellt att övergå till det nya
namnet 31 maj. Namnet kommer offentliggöras redan den 11 maj i
samband med att Miljöbron i Västra Götaland lanserar sitt nya namn.

11.

Fastställande av Verksamhetsplan (mål och budget) för det kommande
verksamhetsåret
Madeleine Brask presenterade förslag på föreningens verksamhetsplan för
2022. Förlaget är att föreningen under ska ha som övergripande mål att
arbeta med att etablera det nya namnet, utveckla nya samverkansformer,
utveckla nya finansieringssamarbeten samt öka närvaron i östra Skåne.
I förslaget har de detaljerade målen ökats något inför 2022 till 110 projekt,
220 studenter och 65 uppdragsgivare. Målet för utvärderingar föreslås
däremot att sänkas då modellen för hur avslutet på varje projekt hanteras
har att ändras något inför 2022 vilket sannolikt kommer sänka
studenternas motivation att göra utvärderingen.

Förslaget på hållbarhetsmål för 2021 är att vi ska uppfylla projektmålen,
fortsätta att avsätta tid för kompetensutveckling av personal i samma
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omfattning som föregående år, hålla en hög nivå på miljömärkta och på
annat sätt mer hållbara livsmedel vid inköp (70%) samt fortsätta förbättra
mappningen av SDG:erna.

I den föreslagna budgeten för 2021 finns det några förändringar jämfört
med föregående år. Bland annat har posterna kontorsmaterial och
inventarier samt resor ändrats, där kostnaderna bedöms bli högre när
fysisk närvaro på kontoret, vid företagsbesök och vid aktiviteter på både
lärosätena och i kommuner förväntas öka. Särskilt för 2021 har posten
datakostnader getts större utrymme i budgeten då tekniska och grafiska
insatser måste genomföras i och med namnbytet. Budgeten är räknad på
fyra anställda under årets första halvår och tre anställda under resterande
år.

I förslaget har även det nya namnet lagts till i verksamhetsplanen för året
så att planen avser Miljöbron Skåne/Sustainalink. Årsmötet diskuterade
huruvida vi kan besluta om två separata verksamhetsplaner för året. En
som avser perioden januari-maj under namnet Miljöbron Skåne och en
som avser perioden juni-december med namnet Sustainalink.

Årsmötet beslutade att den föreslagna verksamhetsplanen antas utan
ändringar i innehållet under namnet Miljöbron Skåne för perioden
2022-01-01 – 2022-05-30. Årsmötet beslutade även att anta den föreslagna
verksamhetsplanen utan ändringar under namnet Sustainalink för
perioden 2022-05-31 – 2022-12-31.

12. Fastställande av stadgar
Malin Planander presenterade styrelsens förslag på ändringar i
föreningens stadgar. I förslaget har även det nya namnet lagts till i
verksamhetsplanen för året så att planen avser Miljöbron
Skåne/Sustainalink liksom i verksamhetsplanen. Därutöver föreslås en
paragraf läggas till, näst efter §1, där organisationsnummer anges.
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Dessutom föreslås en ändring i §10 Firmateckning där även företrädare
gentemot banken ska anges med formuleringen: Ordförande samt den
eller de av styrelsen särskilt utsedda firmatecknare har även rätt att
företräda föreningen var för sig gentemot banken.

På samma sätt som för verksamhetsplanen för 2022 beslutade årsmötet
att anta två versioner av stadgarna, en för respektive namn som
föreningen kommer att ha under året. Årsmötet beslutade att anta
stadgarna med föreslagna ändringar för perioden 2022-01-01 – 2022-05-30
under namnet Miljöbron Skåne. Årsmötet beslutade även att anta
stadgarna med föreslagna ändringar för perioden 2022-05-31 – 2022-12-31
under namnet Sustainalink.

13. Val av ordförande
Thomas Bergmark valdes till föreningens ordförande och tillika
firmatecknare, i enlighet med stadgarna, fram till årsmötet 2023.
Som en del i rollen som ordförande beslutade årsmötet att i enlighet med
stadgarna även utse Thomas Bergmark (560616-4019) eller den han sätter i
sitt ställe, att företräda föreningen var för sig i samtliga frågor.

14. Val av styrelseledamöter
Stephanie Anvelid (Vattenverkstaden och K-E Grevendahl Development
AB) och Per Persson (Lunds kommun) valdes genom omval till ledamot
på två år fram till årsmötet 2024. Fredrik Almgren (Magnihill AB) och Mats
Persson (Malmö universitet) valdes i sin frånvaro genom omval som
ledamot på två år fram till årsmötet 2024. Adam Christensson valdes in
genom nyval som studentrepresentant på ett år fram till årsmötet 2023.

Sebastian Drott, Kristina Olofsson och Lisa Thelin valdes in 2021 och sitter
kvar som ledamöter i ytterligare ett år, fram till årsmötet 2023. Rolf Elmér
och Maria Åkesson avgår som ledamöter i samband med årsmötet.
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15. Val av revisor
Årsmötet beslutade att anlita Hanna Fehland, auktoriserad revisor på EY,
för granskning av 2022 års bokslut.

16. Val av valberedning
Madeleine Brask (Miljöbron Skåne) och Eva-Lotta Bergström
(Helsingborgs stad) står till förfogande för fortsatta insatser i
valberedningen. Årsmötet valde Madeleine Brask och Eva-Lotta
Bergström till valberedning fram till årsmötet 2023.

17. Godkännande av lagring av personuppgifter (GDPR)
Frida Hansson informerade den nyvalda styrelsen om hur Miljöbron Skåne
hanterar styrelsens personuppgifter. Styrelsen gav sitt muntliga
medgivande till hanteringen av personuppgifter.

18. Särskild firmatecknare
Årsmötet konstaterade att rätten för vald särskild firmatecknare, Malin
Planander (790202-4103), att teckna firma fortlöper med samma
omfattning, två prisbasbelopp, som tidigare.

19. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

20. Avslutning av årsmötet
Mötet avslutades kl. 15.17.
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Vid pennan

___________________________

Helena Ensegård

Justerare

___________________________

___________________________

Ledamot

Ledamot

Kristina Olofsson

Per Persson

___________________________
Ordförande
Thomas Bergmark
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Bilaga 1 - Röstlängd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Madeleine Brask
Malin Planander
Frida Hansson
Helena Ensegård
Maria Åkesson??
Adam Christensson
Thomas Bergmark
Per Persson
Lisa Thelin

