VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2012

Översilningsäng, Hörjelgården. Foto: Hjalmar Dahm

2012 års verksamhet bjuder på medlemsaktiviteter inom många olika områden och ett flertal
projekt både påbörjas och avslutas. Föreningen ser också fram emot ett samarbete med
Malmökommissionen inom arbetsgruppen för Social Hållbarhet.

KOMMUNBESÖK
Under hösten 2011 besökte styrelsen 14 av Skånes kommuner.

Målet med besöken var att rita upp en gemensam bild
av vilket behov av stöd som finns i kommunerna och
se vad föreningen kan bistå med. Vid de olika besöken
har vi träffat både politiker och tjänstemän och
haft givande diskussioner kring hållbar utveckling.

En återkoppling till de besökta kommunerna kommer att
göras under året och erfarenheterna från kommunbesöken kommer användas i framtida kontakter med kommunerna. Ambitionen är att på sikt även besöka övriga
medlemsorganisationer sektorsvis.

MEDLEMSAKTIVITETER
Bland våra 80 medlemsorganisationer återfinns kommuner, högskolor, föreningar och privata företag som alla kan
dra nytta av varandra. Föreningen ska fungera som en plattform för nätverkande över organisationsgränserna och
våra medlemsaktiviteter är ett sätt att skapa denna plattform.

Följande medlemsaktiviteter planeras för våren 2012:
• 27 mars i Hässleholm: seminarium/workshop om
avfallsminimering och miljömålsarbete, i samarbete
med Tyréns och Hässleholms Miljö AB.
• 18 april i Osby: Årsmöte med tema matsvinn.
• 24 april i Malmö: Seminarium om dikningar och
höjddata i samarbete med Länsstyrelsen.
• 25 april i Lund: Seminarium om cradle-to-cradle.

• 9 maj i Kristianstad: Rio+20. Konferens i samarbete
med Regionmuseet i Kristianstad.
Följande medlemsaktiviteter planeras hösten 2012:
• Seminarium kring tillväxtekonomi och konsumtion.
• Bostäder eller jordbruk på marken?
Studiebesök i Önnestad.
• Hållbart Lärande 2. Workshop för pedagoger.

NÄTVERK/ARBETSGRUPPER
Deltagarnas intressen, lagstiftning, anslagsförhållanden m m inom olika områden styr inom ramen
för nätverkets namn. Alla är välkomna att delta i HUT Skånes nätverk i den mån man har möjlighet.
Medlemskap i föreningen krävs ej.

Jordbruk, skogsbruk och landskapsvård

Social Hållbarhet

Nätverket har lagt in fyra tisdagsmöten under året.
Mötena är halvdagar som hålls hos någon medlem, som
ställer upp med lokal och fika. Minnesanteckningar och
powerpoint-presentationer från nätverkets träffar läggs
på föreningens hemsida. Nätverket har nu sådan styrka
att det går glädjande bra att få sakkunniga att introducera sina specialområden för diskussion.
Kontaktperson: gosta.regnell@lansstyrelsen.se

Nätverket med fokus på Social Hållbarhet går in på sitt
andra år. Gruppen kommer ha fyra träffar och vara
referensgrupp för kommissionen för ett Socialt Hållbart
Malmö.
Kontaktperson: mattias.larsson@lansstyrelsen

STIPENDIUM
Stipendiets former och kriterier ses över och de projekt man kan söka stipendiet för kommer att avgränsas. Utlysning av stipendiet sker i början av höstterminen. Beslut och utdelning sker i oktober/november. Stipendiesumman
på 5.000 kronor kan sökas för eget eller andras lärande för hållbar utveckling. Stipendiet delas ut sedan 2010.

STYRELSENS ARBETE

OMVÄRLDSBEVAKNING

Styrelsen består för närvarande av 11 ledamöter och
5 suppleanter. Styrelsen ska under 2012 hålla minst sex
styrelsemöten, vid behov hålla möten för arbetsutskottet
samt genomföra en styrelseaktivitet.

Föreningen ska följa arbetet med nationella och regionala
strategier och utredningar som anknyter till verksamheten
samt följa utvecklingen av den sociala ekonomins roll i
samhället. Föreningen ska även se över möjligheter till
samarbete med liknande föreningar i Sverige.

KANSLIET
Hemsidan kommer under året att förnyas, nätverksmejl skickas ut cirka var tredje vecka och ett arbete för att öka antalet
kontaktpersoner i stora organisationer att påbörjas. Utöver detta bidrar verksamhetsledaren till i stort sett samtliga
aktiviteter och projekt i föreningen.
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PROJEKTVERKSAMHET
Projektens inriktning styrs dels av medlemsorganisationernas behov, dels av omvärldens utveckling samt nationella
initiativ som påverkar möjligheterna att erhålla finansiering. Målet är att driva projekt där alla aspekter av hållbar
utveckling samverkar – ekonomiska, ekologiska och sociala.

MILOU2

Agenda för Hållbar Utveckling

En reviderad version av MILOU2 startas under våren,
vilka aktiviteter som kommer genomföras beslutas i samråd med deltagande kommuner. Målet med projektet är
att öka upphandlarnas kunskaper kring att ställa miljökrav vid upphandling. Projektet finansieras via kommunerna, Region Skåne och Energimyndigheten.
Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se

Föreningen har som ambition att skapa en agenda för
hållbar utveckling där aktiviteter kring hållbar utveckling
främst i Skåne ska kunna samlas. På sikt ska även nationella aktiviteter komma in i agendan. Projektet finansieras vid Hållbar Utveckling Skåne och Region Skåne.
Projektet ska vara slutfört innan juni 2012.
Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se

KlimatVardag

Hållbar Livsmedelskedja

I KlimatVardag får privatpersoner möjlighet att lära sig
mer om miljöfrågor och arbeta med individuella mål och
åtgärder gällade sin egen klimatpåverkan under professionell ledning. Projektet startar med en storföreläsning i mitten av april. Det är de deltagande organisationerna som
finansierar projektet, hittills har 11 skånska kommuner
bekräftat deltagande.
Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se

Projektet omfattar en serie om sex workshops där produktion, transport och konsumtion av livsmedel lyfts ur olika
perspektiv. Projektets finansiering är ännu inte fullständig
men ambitionen är att ha ett startdatum under 2012.
Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se

Äldre vattenkartor som underlag för planering
I Äldre Vattenkartor digitaliseras vattenkartor och dikningsprojekt från före 1920. Materialet finns i Lantmäteriets arkiv, men kommer efter digitalisering att utgöra
ett lätthanterligt underlag som bland annat kan användas
av arkitekter och planerare i skånska kommuner. För att
kunna skapa ett helt komplett material krävs kommunernas medverkan för finansiering. De kommuner gått med
i projektet får fullständig täckning av sina socknar, övriga
får endast delvis täckning. Projektet startade under 2011
och slutförs under 2013 om full finansiering erhålls. Projektet finansieras av deltagande kommuner, Jordbruksverket, LOVA-medel och Region Skånes Miljövårdsfond.
Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se,
gosta.regnell@lansstyrelsen.se

Hållbar Frisör
Ett pilotprojekt med 13 frisörer i Malmö avslutas under
våren 2012. I projektet träffas frisörerna tre gånger i föreläsning och besök i frisörsalong. Målet med projektet
är att öka frisörernas kunskap kring miljöfrågor kopplade
till deras egen verksamhet. Faller pilotprojektet väl ut
kommer föreningen att försöka genomföra ett fullskaleprojekt i flera kommuner i Skåne. Projektet är finansierat
av Region Skånes Miljövårdsfond och Malmö Stad.
Kontaktperson: helena.thelander@hutskane.se

HMSkåne
Hållbar Mobilitet Skåne, HMSkåne, är ett regionalt centrum som arbetar för att öka och stödja samverkan för
hållbara resor och transporter. Huvudparter är Region
Skåne, Trafikverket Region Syd och Länsstyrelsen i
Skåne län. Centret arbetar med nätverksskapande, erfarenhetsutbyte och informationsförmedling. En stor del
av centrats verksamhet bedrivs i projekt.
2012 avslutas två stora EU-projekt som centrat drivit,
Tillhåll 1 och Tillhåll 2. Tillhåll står för Tillgänglighet för
ett livskraftigt och långsiktigt hållbart Skåne-Blekinge.
HMSkåne har fungerat som plattform för projekten som
innehåller tolv delprojekt av vilka HMSkåne driver två.
Centrat driver även Skånetrampar och Mötes- och resepolicy. HMSkåne deltar också i arbetsgrupperna för
transporter i projekten Strategisk energieffektivisering
och Klimatsamverkan Skåne. Utöver detta deltar
HMSkåne i Interregprojektet Öresund som cykelregion.
HMSkånes verksamhet under 2012 kommer att utformas utifrån den utvärdering gjordes av centrats verksamhet under sensommaren 2011. Mer information finns på
www.hmskane.se
Kontaktpersoner: magdalena.nilsson@hmskane.se
britt.carlsson-green@hmskane.se
jonas.hedlund@hmskane.se

Öresund som cykelregion
Öresund som cykelregion är ett EU-finansierat projekt
för att göra Skåne och Själland till en ännu mer attraktiv
cykelregion. Det är tretton deltagande parter på båda
sidor sundet och nio delprojekt. Läs mer på oresundsomcykelregion.nu
Kontaktperson: patrick.leijon@hmskane.se
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BUDGET 2012
FÖRENINGENS VERKSAMHET
Intäkter
Medlemsavgifter
Föreningsbidrag
Debiterad tid i projekt
Övriga intäkter
Summa intäkter

Budget 2012
275 000
150 000
320 000
3 000
748 000

Utfall 2011
275 640
150 000
345 300
32 380
803 320

Utfall 2010
282 360
155 000
433 166
39 428
909 954

Kostnader
Personalkostnader
Medlemsaktiviteter
Lokalkostnader
Redovisningstjänster
Telefoni, IT
Övriga föreningskostnader
Summa kostnader

–532 000
–35 000
–90 000
–54 000
–22 000
–40 000
–773 000

–542 251
–30 779
–68 034
–60 386
–17 919
–51 867
–771 236

–592 513
–12 942
–40 341
–40 993
–10 664
–29 272
–726 725

Resultat före avskrivningar

–25 000

32 084

183 230

Avskrivningar
Finansiella poster
Skatt
BERÄKNAT RESULTAT

–5 000
2 000
0
–28 000

–4 544
929
0
28 469

–4 544
–1 401
0
177 285

Budget 2012
3 685 000
–3 685 000

Utfall 2011
4 605 609
–3 149 423

Utfall 2010
4 100 781
–3 451 244

0
0

–1 456 186
0

–649 537
0

PROJEKTVERKSAMHET
Projektinkomster
Projektutgifter
Projektförskott (–)
Summa

Posten projektinkomster omfattar de projekt föreningen kommer driva under året: HMSkåne, KlimatVardag, MILOU2,
Hållbar Frisör, Agenda för Hållbar Utveckling, Äldre vattenkartor och Öresund som cykelregion.

Bilden på framsidan visar översilningsängen på Hörjelgårdens marker i Sjöbo kommun.
En skolklass är på studiebesök på ängen som restaurerades på 1980-talet. Fint ängshö skördas här i juli varje år.
Översilningsängen var en produktiv ängstyp under 1800-talet när mycket mark odlades upp och innan det fanns tillgång till konstgödsel. På våren leddes vatten från vattendraget – i Hörjelgårdens fall Snavabäcken – upp i ett finurligt kanalsystem. På så sätt fick
ängen både vatten och näring vilket gav större höskörd. Man kunde fånga gäddor i de vattenfyllda kanalerna på våren och hararna
gömde sig i kanalfårorna under sommaren.
Översilningsängarna, åtminstone de större systemen, hade en kort glansperiod under senare hälften av 1800-talet fram till 1910.
De krävde mycket underhåll – det fanns t.o.m. ett yrke ”ängavattnare” – och snart kom också vallodling med konstgödsel att
dominera. I dikningsivern under 1900-talet rätades många vattendrag ut.
Idag har några gamla översilningssystem återskapats. De är förträffliga kvävefällor och tar hand om kvävet innan åvattnet når havet.
Klingavälsån, som rinner ut i Kävlingeån och rätades 1930, har nu restaurerats av natur- och miljövårdsskäl. Foto: Hjalmar Dahm
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