NMC – verksamhetsrevision 2016
Inledning
Nätverket för Hållbart Näringsliv (NMC), tidigare Näringslivets Miljöchefer, är en partipolitiskt
oberoende ideell förening för företag och organisationer som arbetar aktivt med miljö- och
hållbarhetsfrågor. Medlemmarna består främst av företag från en rad olika branscher men även
andra sektorer och organisationer är representerade, till exempel myndigheter, kommuner och
landsting och intresseorganisationer.
Revisionen är baserad på verksamhetsberättelsen för 2016 men även deltagande vid arrangemang,
styrelsemöten, information från föreningen samt samtal med medlemmar. Revisionsrapporten är
fokuserad på förbättringar och analys av verksamheten under 2016. Detaljerade uppgifter om
verksamheten och kvantitativa siffor finns i verksamhetsrapporten.

Medlemmar
Medlemsantalet har under 2016 fortsatt visa en sjunkande trend. Diskussioner förs i styrelsen kring
hur man vänder detta och vilka åtgärder som behövs för att öka antalet medlemmar. Hur fångar man
upp medlemmar som inte deltar i aktiviteter och hur fångas de medlemmar upp där
kontaktpersonen byter arbete. Både för att behålla medlem och för att den som byter arbete kan
utgöra en potentiell ny medlem.
Det är också värt att satsa på att öka antalet medlemmar från den offentliga sektorn.
Ett nytt CRM-system har diskuterats under året för att på ett effektivare sätt kunna följa och
bearbeta medlemmarna.

Styrning
Styrelsen har under året haft 4 styrelsemöten samt ett konstituerande möte i samband med
årsmötet. Utöver detta arrangerades även ett visionsmöte i december där NMC:s inriktning under
2017 lades fast.
Styrelsens arbete präglas av professionalism och engagemang för både föreningen och dess
sakfrågor. Under året har styrelsen visat förståelse för att arbetet inom NMC behöver systematiseras.
Styrelsen har en jämn sammansättning när det gäller representation från olika branscher inom den
privata sektorn. I styrelsens saknas representanter från offentliga sektorn, små och medelstora
företags samt företag från norra Sverige.
Även kansliet arbetar engagerat och professionellt. NMC:s tidigare generalsekreterare Lena Ander
lämnade sin tjänst i slutet av september och efterträddes av Kristina AtKisson.

Aktiviteter
Under 2016 arrangerades 31 möten och event inklusive en ceremoni för utdelning av priset Hållbart
Ledarskap under Veckans Affärers Hållbarhetsdag i oktober. 18 av dessa möten direktsändes via
webben och lades i efterhand upp på NMC:s hemsida. Eventen samlade totalt 910 deltagare, varav
211 deltog på distans via webbsändningar. Exakta antalet deltagare via webben finns inte då det
saknas uppföljning av hur många som sitter framför en webbsändning.
NMC har ett brett spektra av aktiviteter, både när det gäller innehåll, utförande och längd. De olika
formerna för aktiviteterna och möjlighet att delta via webben skapar flexibilitet för medlemmarna.

Det övergripande temat för samtliga aktiviteter är hållbarhet, utöver det saknas en genomtänkt plan
med tydligt koppling till NMC:s vision och en röd tråd i valet av aktiviteter. Hur väljer man ut
aktiviteter? Att baserad det på styrelsens och kansliets omvärldsbevakning gör valet av aktiviteter ad
hoc.

Rekommendationer från revisorn
NMC är ett nätverk som drivs på ett trovärdigt och transparent sätt. Styrelsen och kansliet ser till att
nätverket erbjuder möjligheter till kompentensutveckling och erfarenhetsutbytet på ett flexibelt sätt
till hög kvalitet.
Förbättringsförslag:





Se över styrelsens sammansättning för att få med offentlig sektor och mindre företag.
Fortsätta att förbättra systematiken i arbetet, t ex vid val av aktiviteter.
Kriterierna för valet av kandidater och vinnare av Hållbart ledarskap skulle behöva
formaliseras.
Förbättra uppföljning genom att se över vilka mätningar som görs och vad de ska leda till.
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