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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen för Emmaus Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 
2021-12-31. 
 

1. Allmänt om verksamheten 

 

         1.1 Det här är Emmaus Stockholm  

Emmaus Stockholm, nedan kallad ES, är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation 
som genom insamling och återförsäljning av textilier och prylar skapar resurser med målet att driva 
projekt, opinionsbildning och informationsspridning för fred, rättvisa, mänskliga rättigheter och 
hållbar utveckling. Genom vårt hållbarhetsarbete verkar vi för en samhällsomställning mot cirkulär 
ekonomi och bidrar till att uppfylla FN:s globala utvecklingsmål. 

 

1.2 Emmaus Stockholm i samarbeten 

ES ingår i flera nätverk där vi gemensamt driver informationsaktiviteter, påverkansarbete och events 
samt drar nytta av varandras erfarenheter, kapacitet och målgrupper för att nå ut till fler och få 
större genomslag. Tillsammans med ett av dessa driver vi informationsarbete om Västsahara. De 
organisationer som ingår i nätverket är, utöver ES, Svenska Västsaharakommittén, Tidskriften 
Västsahara, Gävleborgs biståndsgrupp och Kommittén för Västsaharas kvinnor. Utöver dessa 
organisationer samarbetar vi med andra organisationer i Sverige samt med samarbetsorganisationer 
inom vårt internationella utvecklingssamarbete. Tillsammans med fem lokala samarbets- 
organisationer i Maghrebregionen driver vi projekt för fredsbyggande och mänskliga rättigheter. 
Organisationerna ingår i ett nätverk över landsgränserna som kommunicerar, deltar i gemensamma 
aktiviteter och utbildningar.  

ES är även medlem i och samverkar inom flera paraplyorganisationer inom internationellt 
utvecklingssamarbete såsom CONCORD Sverige, Forum Civ, Geneva Support Group for the Protection 
and Promotion of Human Rights in Western Sahara. 

ES är också medlem i nätverket Schyssta pensioner som samlar 13 svenska civilsamhälles- 
organisationer. Schyssta Pensioner vill se nya regler för AP-fonderna så att våra pensionspengar 
investeras med respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål.  

ES medverkar även i ett återbruksnätverk där bland annat Nacka vatten och avfall ingår.  Deltagarna 
ordnar under året gemensamma aktiviteter kring temat cirkulär ekonomi och återbruk. Under 2021 
uppmärksammade vi kläders miljöpåverkan i en gemensam kampanj i sociala medier. 

ES samarbetar även med aktörer inom arbetsintegration. Under året har ES utvecklat arbetet med 
arbetsintegration genom att ge fler personer som står utanför arbetsmarknaden möjlighet till praktik 
och arbetsträning i vår egna verksamhet. Under 2021 praktiserade eller arbetstränade totalt 182 
personer genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder på ES (169 inom Second Hand och 13 inom 
Program). Verksamheten inom arbetsintegration innefattar även samarbete med arbetscenter och 
dagliga verksamheter. 
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1.3 Syfte och ändamål  

ES vision är en rättvis och hållbar värld där fred råder 
Vårt syfte är: 
 

● att stödja människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter runtom i världen 
● att vara drivande i samhällets omställning till cirkulär ekonomi 
● att sträva efter ett mänskligare samhälle genom arbetsintegration 

genom  
● att bilda opinion för förändringar som bidrar till en rättvis och hållbar värld 
● att aktivt driva påverkansarbete gentemot beslutsfattare 
● att leda och handlägga finansierade insatser tillsammans med lokala partners och 

utvecklingssamarbeten 
● att vara en relevant partner för insamling och försäljning av textilier och prylar för att minska 

nyproduktion 
● att vara en inkluderande arbetsplats som erbjuder arbetsträning och främjar integration 

 
Emmaus Stockholms programverksamhet innefattar arbete för att stärka mänskliga rättigheter och 
fredsbyggande genom internationella utvecklingsprojekt i Maghrebregionen samt genom opinions- 
och påverkansarbete kring Västsaharafrågan nationellt och internationellt. Programverksamheten 
innefattar även projekt inom hållbar utveckling samt opinions- och påverkansarbete om 
hållbarhetsfrågor med fokus på hållbart textilåterbruk och cirkulär ekonomi. Opinions- och 
påverkansarbetet, samt informationsspridning sker både i Sverige och internationellt både inom 
temat mänskliga rättigheter och hållbar utveckling/cirkulär ekonomi. 

 

2. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 

2.1 Måluppfyllelse: Informations och opinionsarbete 

I Sverige arbetar vi med utåtriktat informations- och påverkansarbete. Under året har vi arrangerat 
seminarier, webbinarier, gett ut rapporter, deltagit på events, haft möten med politiker, skrivit 
artiklar och har haft god närvaro i sociala medier. Våra prioriterade frågor under året har varit att 
lyfta människorättssituationen i Västsahara. Det politiska påverkansarbetet har bedrivits nationellt 
och internationellt i syfte att få genomslag för våra budskap om Västsahara. Genom sociala medier 
nådde vi mer än 115 000 personer. Mer än 900 tjänstemän på 146 kommuner i Sverige har fått ökad 
medvetenhet om vikten av att inkludera ett etiskt tankesätt som tar hänsyn till mänskliga rättigheter 
vid investeringar. Viktiga resultat är även att journalister har fått kunskap om Västsahara och 
vidarebefordrat informationen både i tidningar och radio. Vi har dessutom ökat kunskapen både om 
människorättssituationen i Västsahara och om exploateringen av Västsaharas naturresurser bland 
politiker och andra nyckelpersoner. Under projektet har vi även valt att ta upp handelsfrågor som 
berör Västsahara både med företag och politiker. Rapporten ”Sverige och plundringen av 
Västsahara” publicerades i en ny version 2021. Där informerades om företag som har verksamhet i 
det ockuperade Västsahara och därmed bryter mot internationell rätt. Rapporten 
uppmärksammades av tidningen Landets Fria och vi presenterade den på ett webbinarium där 
politiker, UD och CSO:s deltog. I samband med att beslut skulle fattas angående en EU-dom i slutet 
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av 2021 gällande avtal mellan EU och Marocko genomförde vi ett gediget informationsarbete 
gentemot UD-representanter i samarbete med WSRW. Vid möten med UD-representanterna visade 
dessa ett stort intresse och de bad oss även sammanställa information till dem gällande Västsahara 
och den rättsliga aspekten. EU-domstolen fastställde i sitt mål C-104/16 att Västsahara inte är en del 
av Marockos suveräna territorium och att associeringsavtalet och liberaliseringsavtalet mellan EU 
och Marocko inte kan tillämpas i Västsahara utan det västsahariska folkets samtycke. Det 
förtydligades också att Polisario är representant för Västsaharas folk. Sverige var senare det enda 
land som inte ville överklaga domen med motiveringen att folkrätten måste respekteras. 

 

Programverksamhet 

ES har två programområden; internationellt utvecklingssamarbete i Västsahara och Maghreb-
regionen, samt hållbarhet och cirkulär ekonomi med fokus på hållbar textilhantering. Inom dessa 
områden arbetar ES med insatser såsom utvecklingsprojekt, organisationsutveckling, kunskaps- 
spridning, kommunikation och påverkan.  

Ett av projekten ES driver var det treåriga projektet Unga ger Västsahara en Röst som pågick 2019-
2021 och som var finansierat med stöd av Forum Civ. Det är ett nätverksprojekt med syfte att öka 
kunskapen om människorättssituationen i Västsahara främst bland unga och politiker i Sverige. I 
nätverket medverkar Stiftelsen Brödet och Fiskarna, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, Kommittén 
för Västsaharas kvinnor, Svenska Västsaharakommittén och Tidskriften Västsahara. Inom projektet 
genomförs skolföreläsningar. Under 2021 nådde vi mer än 500 elever och studenter vilket bidrog till 
att öka deras kunskap och intresse för människorättssituationen i Västsahara. Under hela projektet 
nådde vi totalt 2397 elever och mer än 270 lärare. De flesta elever hade inte hört talas om 
Västsahara tidigare och många uttrycker ett stort intresse för att få veta mer.  

Med stöd från Folke Bernadotte Akademin driver vi projekt för att öka opinionen för konflikt- 
förebyggande och fredsbyggande initiativ i Maghrebregionen lokalt, regionalt och internationellt hos 
unga och beslutsfattare. Detta uppnås genom att fredsfrämjande organisationer i Algeriet, Tunisien, 
Marocko och Västsahara, ökar sin effektivitet i att nå ut med fredsbyggande initiativ och dialog. 
Projektet fokuserar på att inkludera unga i arbetet för fred och ickevåld, samt att de ska ges 
möjligheter att organisera sig för fredsarbete. Parallellt med informationsinsatser stöttas 
organisationerna i kunskapsspridning av fredsfrämjande insatser och kapacitetsutveckling. 
Deltagande lokala organisationer får viktig kunskap och verktyg för att kunna nå ut till fler för att 
vända opinionen emot väpnat krig. Bland våra samarbetsorganisationer finns Equipe Media från 
ockuperade Västsahara. Organisationerna skapar utrymme för dialog inom civilsamhället och 
engagerar unga för fred i regionen. Insatserna syftar till att lyfta fram perspektiv från lokala 
fredsorganisationer, unga, kvinnor och andra grupper som marginaliseras i samhället och som inte 
ges möjlighet att delta i direkta förhandlingar mellan parterna eller ges inflytande i att påverka den 
konflikt som handlar om hela regionens framtid och säkerhet. Specifikt vill vi att civilsamhället i 
regionen ökar sin kunskap och förståelse om konflikten mellan Västsahara och Marocko och hur den 
påverkar västsahariernas mänskliga rättigheter samt utsikterna för fred och utveckling i regionen. 

Vi har också varit aktiva i de nätverk vi ingår i: Schyssta Pensioner, WSRW, Geneva Support Group, 
Cirkulära Affärer och CONCORD Sverige. Genomgående under året har vi arbetat aktivt med 
traditionell media och sociala medier. Vi har fått debattartiklar publicerade i bland annat Dagens ETC. 
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I maj bjöd ES in till ett event under konferensen Hållbar Kommun. Huvudsyftet med eventet var att 
diskutera vikten av en mer hållbar textilhantering, där återbruk spelar en avgörande roll. Tema för 
vårt panelsamtal under konferensen som hölls digitalt 2021 var det producentansvar som ska införas 
för textilier. Det innebär att klädföretag och butiker ska ansvara för textilavfall. Principen är att 
förorenaren ska betala. Det diskuterades vad detta innebär rent praktiskt och hur miljönytta kan 
kombineras med ekonomiska intressen. För att bli en tydligare aktör inom hållbarhet har vi även 
deltagit i Circular Monday. 

I december publicerade vi rapporten Svenska kommuner och hållbara val. Det gjordes bland annat en 
kartläggning genom att en enkät skickades ut med frågor om kommunens arbete med etiska riktlinjer 
där 103 av Sverige 290 kommuner deltog. Ett rundabordssamtal hölls även i december med 
ekonomi/finansansvariga från fyra kommuner, samt representant från SKR och Swedbank Robur. 
Detta var lyckat då alla kommuner uttryckte intresse för att utvecklas sitt arbete med etiska 
investeringar. SKR uttryckte att det fanns ett behov för dem att arbeta mer aktivt med frågan och de 
planerar att sprida rapport i sitt finansnätverk. Det kan antas att rapporten sprids till kommunens 
politiker, men vi kommer i januari 2022 även maila rapporten/länken direkt till kommunal- och 
oppositionsråd i alla 290 kommuner. 

 

Effekterna av ES programarbete 

ES informations- och påverkansarbete har lett till ökad politisk aktivitet samt till ökad kunskap och 
intresse bland unga och allmänheten. Fler personer uppger att de har fått ökad kunskap om 
människorättssituationen i Västsahara under året efter att ha fått information från oss. Politiker har 
ökad beredskap att hantera beslut som berör Västsahara och kommunpolitiker har fått ökat kunskap 
och intresse för att integrera ett etiskt perspektiv kring mänskliga rättigheter vid investeringar. 

ES projektarbete inom cirkulär ekonomi har bidragit till mer kunskap om textiliers negativa 
miljöpåverkan och vikten av cirkulär hantering och återbruk. Kommuner har fått information och 
kunskap om det producentansvar för textilier som kommer införas i Sverige. Det har medfört ökad 
beredskap och förståelse för vikten av lokalt återbruk av textilier, något som möjliggör större 
miljönytta.  

 

    2.1.2 Måluppfyllelse: insamling och försäljning av gåvor från allmänheten 

ES mål för insamling av textilier var att etablera nya samarbeten med minst 3 ytterligare kommuner 
och att utöka insamlingen på återvinningsstationer och återvinningscentraler med 30 % under 2021. 
ES har under året samlat in 1 005 ton textilier och prylar vilket är en ökning med 38 % jämfört med 
föregående år. Ett avtal med Österåkers kommun för insamling av textilier vid 3 återvinningsstationer 
har tecknats. Under sommaren inleddes ett nytt samarbete med Norrköpings kommun för insamling 
av prylar och möbler på deras återvinningsstationer och under Q4 stod det klart att ES även vunnit 
upphandlingen med SVOA för fraktionen prylar i område söder och för fraktionen textil i område 
söder + innerstan. Resultatet är att insamlingen av enbart prylarna ökat från 23,5 ton (2020) till 99 
ton under 2021.  

Det osäkra pandemiska läget vid början av 2021 gjorde att ES valde att lägga en försiktig försäljnings- 
budget på 21,1 mkr för butikerna vid Slussen och Liljeholmen. Liljeholmens butik som öppnades i 
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april 2020 hade under jämförbar period 2021 en försäljning som ökade med ca 23 % jämfört med 
föregående år, medan Slussens försäljning slutade på ett i stort sett oförändrat resultat jämfört med 
föregående år. ES hade målet att öppna ytterligare en butik under året och den 18 augusti slogs 
portarna upp till en ny mindre butik i Solna Galleria. Försäljningen i Solna blev ca 16 % lägre än 
förväntat.  

Budget för försäljning på export var också den lagd på en konservativ nivå om 2,4 mkr. Resultatet för 
exportförsäljningen blev 4,1 mkr (2,7 mkr) vilket var 1,4 mkr bättre än föregående år och 70 % bättre 
än budgeterat. Under sommaren öppnade ES internetförsäljning genom Tradera med en budget på 
350 tkr. Resultatet blev 247 tkr främst med anledning av att Tradera försäljningen kom igång lite 
senare än planerat. 
 

 
2.2 Ekonomiskt stöd  
 

Emmaus Stockholm budgeterar vanligtvis för ekonomiskt stöd till våra samarbetspartners. Beslut om 
kontanta stödutbetalningar tas på styrelsemöte eller årsmöte. På grund av det fortsatt osäkra 
pandemiska läget som rådde i början av 2021, togs beslutet att inte delat ut något extra stöd under 
året, utan endast dela ut insamlade medel avsedda för specifika ändamål. Målet var att använda ett 
överskott till att stärka likviditeten och ES förutsättningar att stå bättre rustad inför kommande 
kriser. Under året såg styrelsen att ES kunde förvänta sig ett starkt resultat och fattade då beslutet 
att dela ut ett visst ekonomiskt stöd. 
 
Årets förmedlade stöd: 
219 tkr har vidareförmedlats till olika projekt i Västsaharas flyktingläger av insamlade medel från 
tidigare år. 
50 tkr har vidareförmedlats till Equipe Media med stöd från Brödet och Fiskarna. 
ES har med egna medel förmedlat: 
70 tkr till den palestinska organisationen Jahalin Solidarity som verkar för att skydda rättigheter för 
palestinier som lever under ockupation. 
141 tkr till NOVA och Equipe Media för fredsbyggande insatser. 
47 tkr till Radiohjälpens insamling i förmån till Världens barn. 
 
 

2.3 Pandemins påverkan på verksamheten  

Det är tydligt att pandemin fortsatt påverka försäljningen i våra butiker. Butiken vid Peter Myndes 
Backe, den butik vi hade under hela verksamhetsåret 2020, hade en försäljning under perioden Q1 
som låg 47 % lägre än jämförbar period 2020. Under Q2, Q3 och början av Q4 sågs en gradvis ökad 
försäljningen i butikerna men under november och december månad då pandemin gick in i sin fjärde 
våg sjönk försäljningen återigen. Tack vare etableringen av de nya butikerna, Liljeholmen våren 2020 
och Solna hösten 2021 så har resultatet från butiksförsäljningen ändå utvecklats i positiv riktning. 

Även Programgruppens verksamhet har fått anpassa sig till det pandemiska läget. Under hösten, när 
restriktionerna till stor del släpptes planerades flera besök från våra utländska samarbetspartners, 
men när restriktionerna återigen skärptes tvingades en del besök ställas in.   
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3. Resultat och ställning 

 

3.1 Resultat och ställning 

 

Intäkter kommer främst in genom försäljning av gåvor från allmänheten i form av kläder och prylar. 
ES driver nu tre butiker. En som ligger på Peter Myndes Backe vid Slussen som sålde för 12,6 mkr 
(12,6 mkr). En butik i Liljeholmens galleria som sålde för 11,9 mkr (7,9 mkr (öppnades april 2020)), 
och en mindre butik i Solna galleria som öppnades 18 augusti som sålt för 1,6 mkr. Budgeten för 
samtliga butiker var 23 mkr. Den totala butiksförsäljningen blev 26,1 mkr (20,6 mkr). Övriga 
gåvointäkter från försäljning på export, dagligverksamheten i Skarpnäck, och insamling via 90 konto 
landade på totalt 4,7 mkr. Resultatet av beviljade/nyttjade bidrag för projekt 2021 var 1,1 mkr, övriga 
offentliga bidrag 3,0 mkr och övriga intäkter 0,5 mkr.             
ES totala intäkter blev 35,4 mkr. ES kostnader uppgick till 25,9 mkr. 

 
 3.2 Nyckeltal 

 

 

 
 
 4. Hållbarhetsupplysningar 
  

4.1 Anställda 

Medeltalet anställda under året 
Män Kvinnor Antal 

7 15 22 
 

 

Föreningens anställda arbetar i verksamhetens olika delar; insamling, produktion (sortering och 
prismärkning), försäljning, projekt-/kommunikationsarbete, administration, marknadsföring och 
kvalitets-och miljöansvar. Praktikanternas arbete inom produktion/insamling är främst lagerhållning, 
hjälp med sorteringsarbete, tömning av insamlingslådor, enklare prismärkning och att lägga upp 
saker till försäljning på Tradera.  
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Praktikanter i butik hjälper till med påfyllning av varor, passa provrum, service till kunder och att 
hålla rent och snyggt ute i butiken. Praktikanter verksamma inom program och administration hjälper 
till med planering av event, sociala medier, research, skriva artiklar, svara i telefon, mm  

ES är anslutna till arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och har kollektivavtal med Handels- 
anställdas förbund samt avtal med Unionen för tjänstemän. Kompetensutveckling för anställda inom 
föreningens olika delar som har genomförts är; utbildning inom hållbarhetskommunikation, KMA, 
stärkning av varumärke, mm. 

 

                           4.2 Miljöfrågor 

ES arbetar aktivt med miljöfrågor genom att sätta och årligen följa upp miljömål. Miljömålen 
fokuserar på de delar av verksamheten där betydande miljöpåverkan uppstår: energianvändning, 
utsläpp från transporter, inköp, avfallshantering och cirkulär ekonomi. Arbetet med miljömålen 
stödjas av bland annat miljö-, rese- och inköpspolicys, samt rutiner i det dagliga arbetet som 
säkerställer en miljömässigt sund verksamhet. 

 

 4.3 Arbetsmiljö  

Skyddsronder och utrymningsövningar genomförs regelbundet, dokumenteras och åtgärdas vid 
eventuella brister. Presto utför årligen kontroller av brandskyddsutrustning i samtliga våra lokaler.  
Luftfilter i Västbergas produktionslokal byts regelbundet för att rena luften från dammpartiklar och 
andra eventuella föroreningar.  

 

4.4 Medlemmar 

Att värva nya medlemmar är fortfarande en stor utmaning. 2019 då ES beslutade att öppna upp 
medlemskapet för allmänheten hade föreningen 18 medlemmar. Under året har styrelsen fått 
mandat att tillfälligt sänka medlemsavgiften i samband med kampanjer för att värva nya 
medlemmar. Under 2021 hade ES en ökning av antalet medlemmar till 27 st.  Medlemmar erhåller 
100 kr rabatt vid köp av bok hos Myteri förlag, kan ansöka om att få genomföra aktiviteter/projekt på 
temat hållbarhet eller inom ramen för vår ändamålsenliga verksamhet och får ta del av ES digitala 
månadsbrev samt får inbjudningar och tips om events. 

 

5. Framtida utveckling 

 

5.1 Ökad materiell insamling och flera butiker 

ES fortsätter planera för en utökad insamling. Det nya avtalet med SVOA gör att vi kan förvänta oss 
ungefär en 10 dubbling av insamlade prylar och en dubbelt så stor textilinsamling under 2022 jämfört 
med 2020. Målet är att etablera nya samarbeten med minst 3 ytterligare kommuner och därmed 
utöka insamlingen ännu mer. ES vill i större utsträckning verka för en omställning till en cirkulär 
ekonomi och en minskad nyproduktion av textilier och prylar. Planen är att kunna öppna en ny butik 
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per år. Att utöka internet försäljningen genom Tradera och att hitta nya projekt och samarbeten 
lokalt så att så mycket som möjligt av det insamlade materialet kan återanvändas lokalt. 

 

                                                  5.1.1 Utmaningar och eventuella risker 

Avtalet för insamling med SVOA ska återigen upphandlas 2025. Producentansvar för textilier införs 
vilket kan påverka insamlingen negativt.  

En kraftigt ökad insamling gör att ES kommer att behöva större lokaler senast 2023 med plats att 
hantera en större mängd textilier och prylar vilket i sin tur kommer att kräva en hel del större 
investeringar.  

Behovet av att diversifiera inkomstkällorna och att stärka ES ekonomi kvarstår därför. För att möta 
den utmaning som det innebär att utveckla verksamheten, kommer ES att lägga större vikt vid att 
stärka föreningens egna kapital än att fördela ett ekonomiskt överskott. 

 

                                                   5.2 Program- och kommunikationsprojekt 
 
Med hjälp av bidrag från Forum Civ och en total budget på 1 616 tkr kommer ES kommer att starta 
upp ett nytt 3-årigt informationsprojekt för Västsahara med fokus på unga. Budget för 2022 är 
517 tkr. Ett bidrag på 900 tkr har beviljats av Folke Bernadotte akademien för projektet Dialog för 
fred som pågår under 2022. ES har beviljats ytterligare 100 tkr från Forum Civ för ett mindre projekt 
som ska drivas under 2022. Utöver de projekt som drivs av bidrag från Forum Civ och FBA kommer ES 
att fortsätta finansiera egna ändamålsenliga projekt, informera och öka kunskapen om textiliers 
negativa miljöpåverkan, vikten av att återbruka textila resurser och bidra till en cirkulär ekonomi 
samt ge stöd till projekt och organisationer som ES har fördjupade samarbeten sedan tidigare. 
 

                                                     5.2.1 Utmaningar och eventuella risker 

Det finns alltid en utmaning att väcka intresse och engagemang kring Västsahara. Vi har dock lång 
erfarenhet av att målgruppsanpassa innehåll och kanaler. Att människorättssituationen och 
ockupationen av Västsahara är så pass okänd ser vi också som en möjlighet när det gäller att sprida 
ny kunskap.  Att det politiska läget i Sverige och omvärlden leder till minskade resurser för 
internationellt utvecklingssamarbete är en risk som vi är väl medvetna om. Vi arbetar därför 
kontinuerligt med att bygga nätverk samt med möjligheter för att diversifiera vår finansiering av 
projekt.  Även det politiskt oroliga läget i Maghrebregionen är en risk i och med pågående konflikt 
och allmänt krympande utrymme för civilsamhället. Men vi har en utarbetat strategi angående hur vi 
fortsatt ska nå och stödja våra samarbetsorganisationer i regionen.  För att fortsätta med ett 
framgångsrikt informations- och påverkansarbete trots de utmaningar och risker som finns har vi 
även utarbetat kommunikationsstrategier och har god beredskap för att nå ut i media.         
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 6. Förvaltning 

6.1 Styrelse och ansvarsposter 

ES styrelse har bestått av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Närvaron på styrelsemötena 
har varit hög. Sammanlagt har det hållits tio sammanträdande möten som protokollförts. I styrelsen 
sitter ordförande Gabriele Björsson, vice ordförande Juan Obregón, kassör Petra Borg, övriga 
ledamöter Satu Holopainen och Cecilia Rojas-Angberg samt suppleanterna Harumi Kobayashi och 
Julia Finér (den senare invald som ny suppleant på årsmötet 2021). Övriga personer i ledande 
befattning är Brian Kelly verksamhetschef för Second Hand och Sophie Fåhraeus försäljningschef.         
I valberedningen sitter Agnes Holm och Elin Lager. Kansliet består av HR, Ekonomi och en KMA 
samordnare. 
 

                                                   6.2 Årsmöte och medlemsmöten 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Under året hölls ett medlemsmöte vilket även var 
årsmöte. 
 

                          6.3 Revisorer 

Emmaus Stockholms auktoriserade revisor är Bengt Larsson från revisionsbyrån Advertus Revision 
AB. Intern medlemsrevisor är Miet Lammens, internrevisorns suppleant Caroline Nord. 
 

                        6.4 Butiker 

ES har en second hand butik på Peter Myndes Backe 8 vid Slussen, en butik i Liljeholmens Galleria 
och sen den 18 augusti 2021 en butik i Solna Centrum. 
 
                                                   6.5 Hemsida, sociala medier och Mynewsdesk 

www.emmausstockholm.se, Facebook, Twitter, Instagram, Mynewsdesk: emmausstockholm 

 

Föreningen har sitt säte i HÄGERSTEN. 
 
  Ändamålsbestä

mda medel
Balanserat 

kapital
Eget kapital

    
Belopp vid årets ingång 215 999 13 967 182 14 183 181
Årets resultat 9 475 983 9 475 983
Ändamålsbestämda medel nyttjande -265 999 265 999 -
Ändamålsbestämda medel avsatta 105 356 -105 356 -
    
Summa 55 356 23 603 808 23 659 164
    
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter. 
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