
Årsmöte Miljöbron 2020 
Protokoll  
 

Datum: 11 Mars 2020, 16:30-18:30  

Plats: AWL Johanneberg, Sven Hultins Plats 5, 412 58 Göteborg, RISE, våning 4, rum Svängrum 

§ 1 Mötets öppnande  

Mötet öppnas, mötets ordförande Anders Sandoff hälsar alla välkomna. Presentationsrunda av mötets 

deltagare. 

§ 2 Anteckning av närvarande och fastställande av röstlängd för årsmötet  

Peter Carlsson, Elina Åkerlund, Martin Alm, Elio Bottagio, Peter Emanuelsson, Maria Rydberg, Amanda 

Öbom, Mattias Dahl, Anders Sandoff, Miriam Markus-Johansson, Helena Callstam, Max Ericson, Lisa 

Andersson, Martin Nilsson Jacobi, Jennifer Wiklund, Ellinor Axelsson, David Sjöqvist. 

 

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande  

Mötet anses behörigt utlyst. 

§ 4 Val av ordförande och sekreterare för mötet  

Anders Sandoff antas till ordförande. 

Jennifer Wiklund antas till sekreterare. 

§ 5 Val av två justeringspersoner som ska justera årsmötesprotokollet och tillika vara 

rösträknare  

Lisa Andersson och Helena Callstam väljs till justeringspersoner. 

§ 6 Fastställande av dagordning  

Liggande dagordning fastställs. 

§ 7 Styrelsens berättelse över Miljöbrons verksamhet och ekonomi (balans- och resultaträkning) 

avseende verksamhets-/räkenskapsåret 2019  

 

Urval 

★ Verksamheten har flyttat till AWLs lokaler 

★ Styrelsen och verksamheten har gjort omorganiseringar 

★ Vi har haft två praktikanter 



★ Ny booster i Trollhättan 

 

Totalsiffror genom tiderna:  

 

1875 företag 

5248 studenter 

2577 projekt  

 

Resultat 

 

Målresultat för året har inte uppnåtts. 

 

Möjliga förklaringar: 

➢ Personalomsättning 

➢ Bortfall av kursprojekt i högskola framför allt i Borås och Högskolan Väst. 

➢ Omorganisation från att personalen är regionansvariga till affärsutvecklare för att 

organisationen ska bli mindre sårbar. 

➢ Strategiskt omfokus från kvantitet till kvalitet. 

 

Att ta med: 

➢ Måluppfyllnad i Göteborg starkt 

➢ Skaraborg svårt att få igång samarbete 

 

➢ Partnerorganisationer 

44% Stora företag/ Offentliga organisationer 

36% Små företag 

14% Medelstora företag 

6% Ideella föreningar 

 

➢ Personal:  

Totalt 9 st anställda omlott, 7 st samtidigt.  

Miriams första år som VD 

 

Styrelsen har i flera år försökt bredda och vässa föreningens uppdrag. Detta har lett till årets “trial and 

error”, tre stycken momsade uppdrag för att förbättra föreningens utbud. 

 

Nytt är delregionala projektmedel vilket organisationen jobbar på att möta efterfrågan på.  

 

Ekonomiskt utfall 

 

Intäkter: 387 995 



Kostnader: - 4 480 434 (Främst ökade personalkostnader) 

Balans: - 609 439 

 

Intäktsökning med 17% från 2018 

 

Intäktskällor 2019 

 

58% Grundfinansiärer 

39% Partners 

3% Övriga tjänster 

 

Finansiärer över sektorer 

 

76% Offentlig sektor 

24% Privat sektor 

 

Nyckelresultat 2019 - positivt 

 

- Ny strategi och genomförandeplan 2020-2024 

- Omorganisation och förbättrad organisatorisk och administrativ struktur. 

- 17% intäktsökning och breddning i finansiella källor vilket ökar föreningens resiliens 

- Ökat organisationsvärde - ny verksamhetsgren Booster! 

- Pilot i Skaraborg 

- Ny kontorsplats, AWL Johanneberg 

- Utökad strategisk dialog inom nätverken för att skapa samarbetstillfällen 

 

Nyckelresultat 2019 - negativt 

 

- Vi uppnådde inte målen för antal projekt, student och företag 

- Personalomsättning har negativt påverkat verksamheten på kort sikt 

- Tappat kursprojekt på Chalmers, HB och HV 

- Inte uppnått ekonomiska mål - framförallt intäktsmålet 

 

Slutsatser och lärdomar: 

Kärnverksamheten är administrativt tungrodd. 

 

Svårare att hitta företag än att hitta studenter. Till vissa uppdrag är det svårt att hitta studenter, detta 

förväntas lösas med avlöning 

 

Kommentar: I landsbygdsmiljö har företag svårt att hitta exjobbare. Här kan Miljöbron vara del av 

lösningen och erbjuda exjobb tillsammans med boende. 

 



Årsberättelsen godkänns av mötet. 

 

§ 8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning räkenskapsåret 2019  

Peter Emanuelsson, Revisor, EY presenterar årsredovisningen. 

 

Årsredovisningen fastställs. 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter  

Ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter fastställs. 

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2020  

 

Mål - antal studenter och företag 

100 projekt 

335 unika studenter  

 

Kommentar: Omarbeta/formulera målen 2020, Målredovisningen bör lyfta “action to impact” och vara 

mer kvalitativ och lyfta fram den förflyttning som Miljöbron gör. 

 

➢ Intäkterna kommer från en större spridning. 

➢ Säkra leveranserna på gjorda åtaganden och kärnverksamheten. 

➢ Ser vi i juli att vi inte håller budgeten bör föreningen gå i sparbeting. 

➢ Partnerfinansiering fortsätter att vara stor inkomstkälla, VGR har varit det tidigare. 

➢ Partners 2020 har blivit lite färre. 

 

Helenas upplevelse av förändringsarbetet: Mycket nytt, Miljöbron har tidigare varit en slimmad 

organisation som tuffat på och kanske inte varit på väg någonstans. Nu är det tydligt att vi ska 

någonstans men fortfarande lite oklart var. Kul att det händer saker men förvirrande. Tror att det är 

viktigt att fokusera på kärnverksamhet. 

 

Davids upplevelse av förändringsarbetet: Tänk in medarbetarvård i framtida beslut och ta ett större 

ansvar i besluts påverkan på medarbetare. 

 

Budget och VP fastställs. 

§ 11 Fastställande av uppdaterade stadgar  

De uppdaterade stadgarna fastställs. 



§ 12 Val av styrelseordförande  

Mattias Dahl nomineras av valberedningen och väljs till styrelseordförande i 1 år. 

§ 13 Val av styrelseledamöter  

 

Ordförande:  

 

Mattias Dahl (Where is my pony) – nyval som ordförande, vald till ledamöter 2020.  

 

Styrelseledamöter:  

 

Stina Gottlieb (Sotenäs kommun) – vald ytterligare ett år  

Ali Tabrizi (BRG) – vald ytterligare ett år  

Anders Sandoff (GU) – omval två år Lisa Andersson (RISE) – omval ett år  

Martin Nilsson Jacobi (Chalmers) – Nyval två år  

Elina Åkerlind (Connect) – Nyval två år  

Amanda Öbom (studentrepresentant) – Nyval ett år  

Ellinor Axelsson (studentrepresentant) – Nyval ett år 

 

Styrelsen väljs. 

§ 14 Val av revisor  

Peter Emanuelsson, EY väljs till revisor 1 år. 

§ 15 Val av valberedning  

Peter Carlsson & Gunilla Wikholm väljs till valberedning 2021. 

§ 16 Fullmakter – firmatecknare, skatteombud och bokföring (enskilt enligt stadgarna)  

 

Årsmötet delegerar punkten till styrelsemötet. 

§ 17 Övriga frågor 

Ytterligare stadgeändringar klubbas. 

§ 18 Avslutning av årsmötet 

Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 



Anders Sandoff, ställföreträdande ordförande 

 

 

 

 

Helena Callstam, justerare     Lisa Andersson, justerare 

 




