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NMC-verksamhetsrevision 2019
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, landsting och intresseorganisationer.
Revisionen är baserad på deltagande vid årsmötet 2019, arrangemang så som utdelningen
av Hållbart ledarskap 2019 och information från föreningen genom protokoll och
årsredovisning 1 januari 2019 till 31 december 2019. Revisionsrapporten är fokuserad på
analys och förbättringar av verksamheten under 2019.

Medlemmar
NMC:s medlemmar representerar ett stort antal olika branscher inom det svenska
näringslivet, bland annat inom fastighet, bygg, skog, livsmedel, energi, handel, transporter,
IT & telecom samt finans. Bland medlemmarna finns även myndigheter, länsstyrelser,
landsting, kommuner och intresseorganisationer.
Vid utgången av 2019 var antalet medlemmar 220 (varav fyra halvårsmedlemskap),
motsvarade 218 helårsbetalande medlemmar. Medlemsantalet har sjunkit från 274
medlemmar år 2012 till 218 medlemmar år 2019. Detta motsvarar ett minskat
medlemsantal med ca 20%. Minskningen är oroväckande. Det är viktigt att NMC säkerställer
sitt marknadsvärde genom ett ökat antal medlemmar. Styrelsen och kansliet bör genomföra
aktiviteter för att öka medlemsantalet.

Styrning
Styrelsen har under året haft tre ordinarie styrelsemöten, ett extra styrelsemöte samt
konstituerande styrelsemöte i samband med årsmötet.
Utöver detta genomförde styrelsen sitt årliga strategimöte i september där NMC:s inriktning
och arbetsprogram för 2020 lades fast.
Enligt vad som går att läsa ut av protokoll och årsredovisning har styrelsen arbetat fokuserat
och med inriktning på medlemmars önskemål om prioriterade ämnen under 2020.
Styrelsen har som mest bestått av 15 medlemmar varav två valdes in vid årsmötet 23 april
2019 och tre lämnade styrelsen vid årsmötet eftersom de suttit maximalt antal år dvs sex år.
För tillfället ingår 12 personer i styrelsen varav 7 kvinnor och 5 män. Även fortsättningsvis
bör mångfald eftersträvas med en styrelse som består av 50% kvinnor och 50% män.
NMC:s kansli och sekretariat drivs på uppdrag av AFRY (tidigare ÅF). I augusti 2019
efterträdde Lovisa Lönegren den tidigare generalsekreteraren Kristina AtKisson.
Kansli och sekretariat består av 12 personer. Detta kan tyckas som ett stort antal men är
motiverat av att NMC finns representerat på fyra olika platser. Kansli och sekretariat har en
viktig roll för NMC och arbetet sker med engagemang och kunnighet.
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Aktiviteter
Under året har totalt 25 aktiviteter genomförts. Av dessa var 14 webbsända event. Detta är
samma antal som under 2017 och 2018. NMC bör öka antalet webbsända event eftersom
det lockar fler deltagare och minskar resandet. Det sammanlagda antalet deltagare på
NMC:s möten är stort och har så varit under många år. Detta tyder på att föreningen och
temana för seminarier och möten är relevanta för medlemmarna.

NMC:s pris Hållbart ledarskap
”NMC:s pris Hållbart Ledarskap delas ut till en person som genom ett föredömligt ledarskap
har bidragit till att betydande steg tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk
hållbarhet i dennes organisation eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av
framåtanda, nytänkande och affärsmässighet. ”
Priset 2019 delades ut i samband med en galamiddag i oktober. Slutkandidaterna var:
Fredrik Wirdenius, Vasakronan
Per Strömberg, Koncernchef ICA Gruppen
Petra Wadström, grundare och VD, Solvatten
Vinnare av priset var Fredrik Wirdenius.
Eftersom alla nominerade jämförs med varandra kan det vara svårt att på ett objektivt och
rättvisande sätt fastställa vem som ska få priset. Det är stor skillnad på verksamheternas
affärsidé och storlek, graden av innovation samt vilka resurser de olika organisationerna har
till sitt förfogande. Ett förslag är att styrelsen gör en utvärdering av om priset kan indelas i
olika kategorier utifrån till exempel bransch eller storlek. Priset har funnits under många år
och det kan vara dags att gå igenom förutsättningarna.

Mentorsprogrammet
NMC genomförde 2019 ett mentorprogram för andra året i rad. Programmet följdes upp
och resultatet visade att programmet är uppskattat. Mentorsprogrammet bör fortsätta
2020, vilket också är planerat.

Verksamhetsrevisorn
NMC har sedan föreningen bildades haft en verksamhetsrevisor. I perioder har det varit
svårt för valnämnden att hitta kandidater till rollen. Styrelsen bör utvärdera vilken nytta
föreningen har av en verksamhetsrevisor. Följs revisorns rekommendationer upp eller är
verksamhetsrevisionen av formell karaktär? Styrelsen bör överväga om verksamhetsrevisorn
ska ha möjlighet att delta i det årliga strategimötet. Om så blir fallet krävs en ändring i
stadgarna under § 7 Valnämnden.
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Rekommendationer från verksamhetsrevisorn
NMC är en förening som drivs på ett trovärdigt sätt och med transparens kring ekonomi och
verksamhet. Styrelsen och kansliet levererar enligt verksamhetsidé och verksamhetsplan det
vill säga att erbjuda hög kvalitet på möten och flexibla möjligheter till erfarenhetsutbyte och
kompetensutveckling. Utbudet har bredd inom hela hållbarhetsområdet och hög relevans
för de utmaningar som miljö- och hållbarhetschefer har i sitt arbete.
Förbättringsförslag:
• Arbeta aktivt för att öka medlemsantalet i föreningen
• Fortsätta att se över styrelsens sammansättning i syfte att öka mångfalden
• Öka antalet webbsända möten
• Styrelsen bör utvärdera priset Hållbart ledarskap i syfte att göra en mer rättvisande
jämförelser mellan stora och små verksamheter
• Styrelsen bör utvärdera vilken nytta föreningen har av verksamhetsrevisionen

Stockholm den 17 mars 2020

Agneta Melin
Verksamhetsrevisor NMC

218 helårsbetalande medlemmar.
Över 60% av medlemmarna 2019 tillhörde en koncern med fler än 500 anställda. De som
står som ’’na’’ (svarade 218 helårsbetalande medlemmar.
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står som ’’na’’ (medlemmar representerar ett stort antal olika branscher inom det svenska
näringslivet, bVid utgången av 2019 var antalet medlemmar 220 (varav fyra
halvårsmedlemskap), motsvarade 218 helårsbetalande medlemmar.
Över 60% av medlemmarna 2019 tillhörde en koncern med fler än 500 anställda. De som
står som ’’na’’ land annat inom fastighet, bygg, livsmedel, energi, handel, transporter, IT &
telecom samt Vid utgången av 2019 var antalet medlemmar 220 (varav fyra
halvårsmedlemskap), motsvarade 218 helårsbetalande medlemmar.
Över 60% av medlemmarna 2019 tillhörde en koncern med fler än 500 anställda. De som
står som ’’na’’ finans. Bland medlemmarna finns även myndigheter, länsstyrelser, landsting,
kommuner och intresseorganisationer. näringslivet, bland annat inom fastighet, bygg,
livsmedel, energi, handel, transporter, IT & NMC:s medlem
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