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Ordföranden har ordet

Gröna Mobilister har haft ett händelserikt 2021. På årsmötet beslutades att föreningen skulle byta

namn till Gröna Mobilister från Gröna Bilister. Under verksamhetsåret har föreningen arbetat mycket

med såväl namnbyte som ny webbplats och nytt medlemssystem.

Jag är stolt över allt arbete som gjorts, dels ideellt och dels av anställda i föreningen. Nu har vi en

riktigt stark och snygg grund att stå på!

Marie Pellas, ordförande Gröna Mobilister
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Förtroendevalda

Styrelseledamöter

Marie Pellas, ordförande

Jesper Johansson, vice ordförande (t.o.m. 210414)

Beatrice Torgnyson Klemme (ledamot hela året, vice ordförande fr.o.m. 210414)

Johan Lagrelius, kassör (t.o.m. 210414)

Jens Strömberg, kassör (fr.o.m 210414)

Alrik Söderlind (210414-211209)

Simon Strandvik (210414-211220)

Christoffer Aalhuizen (fr.o.m 210414)

Karin Ryberg (fr.o.m 210414)

Tobias Persson (fr.o.m 210414)

Sonja Forward, suppleant (fr.o.m 210414)

Valberedning

Lars Edvall

Jesper Johansson

Kvalificerad Revisor

På årsmötet valdes auktoriserad revisor Leif Lüsch, Lüsch & Co Revision AB,  till kvalificerad revisor.

Föreningsrevisorer

På årsmötet valdes Michael Koucky (ordinarie) och Maria Gardfjell (suppleant) till föreningsrevisorer.

Personal

Följande personer har blivit avlönade av Gröna Bilister under året för kärnverksamheten och specifika

projekt:

● Marie Pellas, verksamhetsledare

● Per Östborn, projektledare

● Mattias Goldmann, tester

● Amanda Daniels, bokföring och administration

● Fredrik Holm, projektmedarbetare

● Hedda Magnusson, projektmedarbetare

● Jens Strömberg, projektmedarbetare, ekonomiadministration

● Beatrice TorgnysonKlemme, remisser, ekonomiadministration

● Karin Ryberg, remisser

● Christoffer Aalhuizen, remisser
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Medlemmar

Antalet medlemmar i Gröna Bilister var 1009 vid utgången av 2021. Detta är en blygsam minskning

från 2020 då antalet medlemmar var 1025. Under 2019 var antalet medlemmar 1019.
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Föreningens verksamhet

Gröna Bilister arbetar för hållbar mobilitet. Detta gör vi genom att verka för en miljöanpassad

utveckling av vägtransporterna. Särskilt viktigt är därvid att utnyttja möjligheterna att påverka

enskilda personers och företags val av fordon, drivmedel och transportsätt.

Föreningen ska i sin verksamhet:

● bedriva aktiv konsumentupplysning genom att informera medlemmarna och allmänheten

● aktivt påverka den allmänna opinionen för en långsiktigt hållbar transportsektor

● genomföra kvalificerade utredningar och ta fram förslag till ny eller ändrad lagstiftning

● följa och söka påverka arbetet i statliga verk samt regering och riksdag

● initiera och främja forskning om hållbara transporter samt medverka i forskningsprojekt

Organisation

Gröna Mobilisters styrelse har hållit 12 ordinarie styrelsemöten under 2021, samt ett extrainsatt med

anledning av anställning av generalsekreterare.

Ny vision, mission och mål

Styrelsen har den 12 december 2021 beslutat om förslag till ny vision, mission och mål för Gröna

Mobilister, utifrån förslag som tagits fram av en arbetsgrupp. Dessa lyder enligt följande:

Vision

Hållbar mobilitet för alla - i hela landet

Mission

Gröna Mobilister verkar för en mobilitet som är anpassad till planetens gränser och global rättvisa. Vi vill

stärka människors livskvalitet i städer och på landsbygd. Det gör vi genom informationsspridning och

påverkansarbete.

Mål

Gröna Mobilisters mål är:

Hållbart transportsystem - med välbefinnande, jämlikhet och hälsa i fokus.

Smart bilism - där bilen används när andra alternativ saknas.

Transparent och hållbar produktion av fordon och drivmedel.

Stärkt konsumentmakt - där hållbara alternativ synliggörs och eftersträvas.

Styrelsen lämnar förslag på att dessa ska ingå i föreningens stadgar vid årsmötet.

Ny tjänst: Generalsekreterare

Gröna Mobilister behöver förstärka organisationen för att bättre kunna uppfylla ändamålet och därför

föreslogs och beviljades i augusti att en nyanställning av en generalsekreterare skulle ske.

Diskussionen har handlat om tjänstens omfattning, det vill säga hel- eller deltid. Förutom detta har

styrelsen diskuterat tjänsteprofil, titel och koppling mellan titel och löneanspråk. Styrelsen enades om

att utlysa en heltidstjänst. En invändning mot detta var att det finns en risk att föreningen binder upp

sig på för stora kostnader. En majoritet av de närvarande ledamöterna konstaterade emellertid att det

är viktigt att hitta en person som har kapacitet att dra in medel till föreningen, exempelvis genom

arvoden för föreläsningar och projektansökningar. Då det handlade om tjänsteprofilen enades
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ledamöterna om att personen bör ha en så bred kunskap som möjligt inom områdena; bilen, bränsle

och beteende – men med tyngdpunkt på tekniska frågor, eftersom flera i styrelsen har god kunskap om

det som handlar om beteende. Rekryteringen påbörjades under senhösten och slutfördes i mitten av

januari 2022 då Stefan Andersson tillträdde tjänsten.

Förbättrad ekonomisk stabilitet

Under 2021 har arbetet fortsatt med att förbättra den ekonomiska stabiliteten i föreningen. Förskottet

till Naturvårdsverket om 347 646 kr reglerades i oktober 2021. Prognoser har tagits fram inför varje

styrelsemöte vilket har utgjort ett bra underlag för att kunna justera och omprioritera.

Under år 2021 skickades ansökningar in om bidrag till Konsumentverket (verksamhetsbidrag och

organisationsbidrag). Ansökningen beviljades i början av 2022. Projektet Gröna kommuner på väg

som finansieras av Trafikverket löper in i 2022 och en ny ansökan planeras att göras under första

kvartalet 2022. En projektansökan har skickats till Tillväxtverket för medverkan i ett pågående projekt

- Fossilfritt 2030 - som verkar för omställning av transporterna i offentlig sektor.

Nytt namn

Utifrån beslutet på årsmötet att byta namn på föreningen till Gröna Mobilister så har arbete med

namnbytet pågått under året. En ny grafisk profil har tagits fram av en arbetsgrupp och antogs av

styrelsen den 21 december.

Ny webbplats

Tillsammans med ny grafisk profil har också ett omfattande arbete skett med att skapa en ny

webbplats. Wimell webb anlitades för att hjälpa till och den nya webbplatsen lanserades i början av

2022. Arbete pågår fortsatt för att säkerställa att det omfattande material som finns på den gamla

webbplatsen överförs och är tillgängligt även fortsättningsvis.

Nytt medlemshanteringssystem

I oktober 2021 slöts avtal med ArcMember om medlemshanteringssystem, med avtalsstart 1 januari

2022. Avsikten med bytet är att sänka kostnaderna och förenkla administrationen, för att på så vis

skapa bättre förutsättningar att öka antalet medlemmar. Även 2021 fick Gröna Mobilister kämpa för

att komma över det antal på 1000 betalande medlemmar som krävs för att ha rätt till

organisationsbidrag från Konsumentverket. Genom heroiska insatser från flera styrelsemedlemmar

lyckades vi nå 1009 betalande medlemmar vid årsskiftet. Detta är dock inte långsiktigt hållbart och en

diskussion har förts om hur antalet medlemmar skulle kunna öka på ett mer stabilt och systematiskt

sätt. Det kan handla om förändringar i medlemsavgift, mer attraktiva rabatter, företagssamarbeten

och förbättrade kampanjer på sociala medier.

Information

Gröna Bilister svarar på en mängd frågor om transporter och miljö från allmänhet, företag och

kommuner. Under år 2021 har vi utfört 35 tester av olika färdmedel (2020 utfördes 26), skrivit 10

pressmeddelanden (2020 skrevs 15), 5 artiklar och bloggposter (2021 skrevs 11), 1 debattartikel (2020

skrevs 9), och gett ut 4 nyhetsbrev. Vi sprider också information i sociala medier. Dessutom har vi

skrivit 2 mer tekniska och/eller utförliga rapporter och 13 remissvar inklusive ett pm där vi inte var

tillfrågad som remissinstans (2020 skrevs 6 remissvar). Vidare har föreningen deltagit i flera

rundabordssamtal med politiker och tjänstepersoner, samt utfört externa uppdrag som exempelvis

offentliga digitala föreläsningar i kommuner.

Remissvar:

● Föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

● Skattelättnad för cykelförmån

● Förslag till föreskrifter om information om enhetspriser för alternativa drivmedel

● Promemoria genomförande av ändringar i direktivet om miljökrav vid upphandling
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● Krav för bilar i upphandling av transporttjänster Stockholms stad

● EU-kommissionens ändring av direktiv utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

● Utfasningsutredningens betänkande SOU 2021:48

● (PM) Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid

marknadsföring av nya personbilar

● Delar av betänkandet Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23)

● Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av normer för koldioxidutsläpp

● Remiss av Motion om laddinfrastruktur Stockholms Stad

● Skärpt miljöstyrning i bonus–malus-systemet

Under 2021 har Gröna Bilister deltagit på flera event som inbjuden talare. Bland annat har vi

modererat ett webbinarium om hållbara transporter på Almedalsveckan, hållit inspirationsföredrag

inom klimatsmarta drivmedel, elbilar och hållbar mobilitet. Vi har också deltagit i ett seminarium om

ren luft och friskare liv som anordnades av Astma och Allergiförbundet samt agerat paneldeltagare på

BioDriv Tinget 2021.

Mobilitet och beteende 2021

Det blev ingen Mobilitet och beteende-konferens 2021. Anledningen är tids- och resursbrist då mer tid

behövde läggas på andra aktiviteter än vad som först planerades. Till exempel byte av

medlemshanteringssystem och arbetet med ny webbplats.

Gröna kommuner på väg 2021

För att nå transportsektorns klimatmål för år 2030 måste kommunerna gå före, liksom de gjorde när

de låg bakom miljö bils - och biogasboomen. Det är lika viktigt att ge dem verktyg och uppmuntran i

detta arbete som att följa upp med statistiska indikatorer att något verkligen händer. Genom detta

projekt vill Gröna Mobilister bidra med bådadera.

I två tidigare projekt i denna serie har Gröna Mobilister skrivit böcker, tagit fram kommunala

2030-indikatorer, och använt dessa för utspel och rapporter. Med Gröna kommuner på väg 2021

fortsätter vi detta arbete. Vi publicerar fördjupande reportage om ambitiösa kommunala insatser,

denna gång med särskilt fokus på mindre kommuner. Till exempel publicerade vi en artikel om

Skattungbyns banbrytande reseapp. Arbetet i det förra projektet kring hållbar mobilitetsplanering och

fyrstegsprincipen ledde till att våra förslag plockades upp i regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

Detta följs upp under 2021 och 2022.

De kommunala 2030-indikatorerna har utvecklats. Nytt är till exempel en avdelning där tillgången till

alternativa drivmedel kan analyseras i detalj på kommunal nivå. Datamaterialet är framtaget i

samarbete med Miljöfordon Sverige, och hämtas från deras app Tanka Grönt. Underlaget till

indikatorerna kring laddinfrastrukturen kommer från Power Circle.
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Beteendet

Gör fyrstegsprincipen till fyrstegspraktik: Trafikverkets

fyrstegsprincip är till för att arbeta mot en hållbar

samhällsutveckling inom transportplaneringen, dock tillämpas

denna princip sällan i praktiken. Gröna Mobilister har därför

skrivit en rapport på förslag till åtgärder som skulle kunna

underlätta användningen av fyrstegsprincipen i praktiken. Till

rapporten publicerades även en debattartikel.

Paneldeltagande på Internationella dagen för frisk luft:

Den 7 september, internationella dagen för frisk luft, deltog

Marie Pellas i panelsamtal på Astma- och allergiförbundets

webbinarium.

Bränslet

Miljödeklaration av drivmedel: Den 1 oktober 2021 blev

det obligatoriskt att visa drivmedlets klimatpåverkan, förnybara

andel och råvaror vid pump och gasdispenser, samt på vissa

laddstationer. Sverige är därmed först i världen med sådan

konsumentupplysning. Detta har Gröna Bilister kämpat för i nästan tio år. Införandet firades den 4

oktober med ett webbinarium, organiserat av Miljöpartiet i samarbete med Gröna Bilister.

Rapport Drivmedelsfakta 2021: I rapporten Drivmedelsfakta 2021 samlar Gröna Mobilister

leverantörernas data tillsammans med information om drivmedelsförsäljningen i Sverige som helhet.

Klimatpåverkan, förnybar andel, råvaror och ursprungsländer

redovisas för alla typer av drivmedel. Gröna Mobilister har

drivit kampanj för detta i nästan tio år under parollen Jag Vill

Veta. Under hela denna tid har denna miljöinformation funnits

hos företag och myndighet. Vi har velat bryta deras makt över

kunskapen. Nu har många drivmedelsleverantörer uppfyllt

kravet att erbjuda miljöinformation – men inte alla.

Föreläsning om hållbara drivmedel, Region Halland:

Den 22 september höll Christoffer Aalhuizen föredrag på temat

hållbara drivmedel för Region Halland.
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Bilen

Miljöbästa Bil 2021

Prisutdelningen för 2021 års upplaga av Miljöbästa Bil anordnades i den värmländska byn Borgvik den

6e september. Beslutet att lägga eventet i Borgvik 2021 istället för i Stockholm som föregående år togs

då vi ville flytta arrangemanget till en plats där behovet av bil är långt mycket större än i storstädernas

stadskärnor.

Bild X. Samtliga nominerade bilmodeller uppställda framför den gamla masugnen i Borgviks hyttruin,

med Borgviksälven forsande i bakgrunden.

Bilmodellen Skoda Enyaq fick ta emot priset för årets Miljöbästa Bil med följande motivering från

juryn:

“SKODA ENYAQ visar att elbilen inte längre är en uppoffring och att den som tidigare avvisat eldrift

får tänka om. Här finns stora utrymmen och hög komfort, möjligheten att dra tunga lass, rejäl

räckvidd och möjlighet till bra snabbladdning. Säkerheten är på topp och prislappen är rimlig.

ENYAQ har en mycket god totalekonomi —långt bättre än för likvärdiga alternativ med

förbränningsmotor. Bilen passar lika bra för företag, kommuner som för en aktiv familj och finns

även i fyrhjulsdrivna utföranden. Vi förutspår att Miljöbästa Bil 2021 SKODA ENYAQ blir en riktig

Sverigefavorit.”

Påverkan på klimat och miljö vid biltillverkningen kan vara minst lika stor som vid körningen. Några

biltillverkare visar framfötterna och nominerades i den separata tävlingskategorin “livscykelanalys och

transparens”, med Polestar som vinnare.
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Bild X. Pressansvarig Hanna Westrin på SKODA tar emot diplom av rallyprofilen Tina Thörner (t.v.),

Värmlands landshövding Georg Andrén (t.h.) och Gröna Mobilisters ordförande Marie Pellas.

Totalt nominerades 40 bilmodeller, varav sju finalister valdes ut av en oberoende expertjury.

Konsumentguide Miljöbästa Bilar 2021

Vi sammanställde och spred en rapport med konsumentinformation om de 40 bilar vi nominerat till

Miljöbästa Bil 2021, och därmed ansåg vara de miljöbästa bilvalen detta år. Detta som inspiration för

miljömedvetna privatpersoner och större upphandlare. Till årets guide uppdaterade vi vår modell för

att beräkna och redovisa klimatpåverkan vid körning och biltillverkning. Rapporten gav anledning att

lyfta behovet av bättre konsumentinformation om laddhybriders utsläpp och förbrukning, och av att

alla slags miljöbilar behövs i omställningen – även biogasbilar, vars status som miljöbilar vid denna tid

hotades av ett regeringsförslag. Vi använde dessutom svårigheten att samla korrekta och fullständiga

data som skäl för att lyfta behovet av standardiserad och obligatorisk miljödeklaration av fordon.

Mobilitetstester

Under året genomfördes 36 tester av bilar, andra färdmedel och

mobilitetstjänster. Detta är betydligt fler än de 15 – 25 tester som planerades. Testerna

tillhör de mest uppskattade sidorna på webbplatsen, och vissa läses 5 000 gånger per

månad.
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Ekonomisk översikt

Siffrorna är avrundade till närmaste tusental för bättre läsbarhet.

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 - 2021-12-31

Intäkter SEK Kostnader SEK

Medlemsavgifter 162 000 Resekostnader 3 500

Verksamhets- och

organisationsbidrag

(Konsumentverket)

1 000 000 Konferens och seminarier,

egen regi

25 000

Projektbidrag (Trafikverket) 345 000 Förvaltningskostnader 240 000

Informationsarbete (föredrag) 62 000 Konsultkostnader 92 000

Försäljning av varor (böcker) 1 800 Personalkostnader 825 000

Övriga externa kostnader 53 000

SUMMA 1 570 000 SUMMA 1 238 000

Rörelseresultat: 332 000

BALANSRÄKNING 2021-12-31

Tillgångar SEK Eget kapital och skulder SEK

Kundfordringar 14 000 Balanserat resultat vid årets

ingång

-161 000

Övriga fordringar 1 000 Årets resultat 332 000

Kassa och bank 768 000 Summa eget kapital 171 000

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter

553 000

Leverantörsskulder 3 200

Övriga skulder 56 000

Summa kortfristiga skulder 613 000

SUMMA TILLGÅNGAR 783 000 SUMMA EGET KAPITAL

OCH SKULDER

783 000
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FLERÅRSÖVERSIKT

2021 2020 2019 2018

Medlemsavgifter 161 632 148 060 160 972 159 212

Bidrag 1 344 641 1 214 606 1 823 570 1 517 850

Årets resultat 331 966 276 062 -289 767 -277 413

Balansomslutning 783 422 265 246 642 885 1 384 273

Betalande medlemmar 1009 1025 1019 1066

Antal anställda 1,1 0,8 1,8 -
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