NMC – verksamhetsrevision 2018
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 deltagande vid arrangemang, styrelsemöten, information från föreningen
samt samtal med medlemmar. Revisionsrapporten är fokuserad på förbättringar och analys av
verksamheten under 2018.

Medlemmar
Det är viktigt att fundera över vad är NMC kan tillföra medlemmarna som man inte får i andra
nätverk? Hur kan NMC marknadsföra sitt värde? Vilken typ av medlemmar ska man rikta in sig på?
Det gjordes under visionsmötet en övning med styrelsen kring dessa frågor.

Styrning
Styrelsen har under året haft tre ordinarie styrelsemöten, ett extra styrelsemöte samt ett
konstituerande möte i samband med årsmötet. Utöver detta arrangerades det årliga visionsmötet i
oktober. Visionsmötet fokuserade på styrkor och svaghet, en SWOT-analys togs fram tillsammans
med fokusområden för föreningen och vilka medlemmar man vill nå, underlaget ska sammanfattas i
en strukturerad verksamhetsplan.
Styrelsen har även under detta år arbetat fokuserat och med stort engagemang för medlemmarnas
bästa och därigenom också föreningens bästa.
Mångfalden är en fråga som bör arbeta med när det gäller styrelsens sammansättning.
Även kansliet arbetar engagerat och professionellt och har under året fortsatt arbeta mer
strukturerat.

Aktiviteter
De arrangemang jag besökte höll hög nivå och var välplanerade, fortsatt lyfter medlemmarna jag
pratat fram NMC:s egna galakväll. Jag vill speciellt lyfta fram det mentorsprogram som genomfördes
för första gången med nöjda deltagare.
14 möten har websänts under året. Att webbsända möten är viktigt då flera får möjlighet att delta
utan att resa och att det ger möjlighet att se i efterhand. Exakta antalet deltagare via webben finns
inte då det saknas uppföljning av hur många som sitter framför en webbsändning.

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. 2018 har nätverket tagit ett stort steg mot strukturerad styrning.
Förbättringsförslag:
•
•
•

Fortsätta arbetet med att ta fram en strukturerad verksamhetsplan.
Se över styrelsens sammansättning för t ex ökad mångfald.
Bestämma målet med hållbart ledarskap.
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