
 

 

Foreningen for EMF-reform 

Årsberetning for perioden 1.1.2020 til 31.12.2020 

Her følger en orientering om Foreningen for EMF-reform og deretter årsberetning og regnskap for 
perioden 1.1.2020 til 31.12.2020. Foreningen for EMF-reform er ikke regnskapspliktig. Under vises 
likefullt hovedposter i foreningens regnskap.  
Foreningen har i perioden samlet og forvaltet innsamlede midler til aksjonen Vi tar AMS-målerne 
for retten! på egne konti. Dette har til tider vært betydelige midler. Derfor er et enkelt regnskap for 
aksjonens midler oppført i et eget avsnitt til slutt. 

Orientering om foreningen 

Foreningen for EMF-reform er siden 25.11.2019 registrert i Enhetsregisteret med org. nr. 
922848467. 
Foreningen for EMF-reform er en allmennyttig forening med det formål å arbeide for et strålevern 
som bygger på retningslinjer som har god prediksjonsevne, det vil si som er relevante for å verne 
mot eksponeringsskader på mennesker og miljø fra menneskeskapte EMF. 
Foreningen er liten og uavhengig. Den har ikke til hensikt å bli stor i antall medlemmer, men å bidra 
vesentlig på sitt område, utfra et solid vitenskapsbasert, faglig fundament.  
Foreningen for EMF-reform har ingen vesentlig økonomisk aktivitet, men arbeider ved å 
informere via ulike medier om relevant forskning og om relevant offentlig politikk på området 
strålevern. Foreningen deltar i og organiserer ulike aktiviteter som er tjenlige for det samme 
formålet. En hovedaktivitet er for tida å forvalte midlene til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! 
 

Styrets sammensetning 

Leder: Einar Flydal 
Nestleder: Else Nordhagen 

Styrets leder og nestleder fungerer som valgkomité. 

Medlemmer 

Foreningen har ikke til hensikt å bli stor i antall medlemmer, men vil kun rekruttere medlemmer 
som kan aktivt bidra vesentlig på sitt område, utfra et solid vitenskapsbasert, faglig fundament. Det 
er i 2020 ikke rekruttert nye medlemmer. 

Styremøter 

Styret har hatt løpende kontakt og derfor ikke hatt behov for formelle styremøter. 

Aktiviteter 
Hovedaktiviteter har siden opprettelsen av foreningen vært, og er, å drive opplysningsarbeid på de 
måter som er tjenlige, først og fremst i form av å skrive, oversette og spre forskningsartikler, skrive 
bloggposter og avisinnlegg, og holde foredrag. Foreningen har også sendt ut noe materiell.  
Foreningen opprettet i 2020 et eget nettsted: https://emf-reform.org/  
Det har i 2020 ikke vært knyttet nevneverdige utgifter eller inntekter for foreningen til noen av disse 
aktivitetene (se regnskapet). Mindre kostnader til kontormateriell og nettsted er båret av foreningens 
medlemmer privat (Einar Flydal og Else Nordhagen).  

https://emf-reform.org/
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Foreningen har ikke lønnet noen, har ikke arbeidsgiveransvar, og har ingen inntekter av betydning. 
Foreningen har heller ikke virksomheter som gir noe økologisk fotavtrykk eller belaster miljøet, 
utover vanlig kontordrift uten trådløst nettverk. 
Foreningen har i perioden samlet og forvaltet innsamlede midler til aksjonen Vi tar AMS-målerne 
for retten! på egne konti og bistått tungt med mye arbeid. Foreningen har ingen inntekter eller 
utgifter knyttet til dette, og driver forvaltningen gratis. Renter på denne kontoen tilfaller aksjonen, 
ikke foreningen. Ettersom foreningen kun har beskjedne 13000 kroner i egne driftsmidler, kan 
regnskapet for Foreningen for EMF-reform i realiteten også betraktes som aksjonen Vi tar AMS-
målerne for retten! sitt regnskap. 
For aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har Foreningen hentet inn og forvaltet betydelige 
midler. I all hovedsak går disse midlene til det som er aksjonens hovedkostnad: arbeidet med å få 
rettslig gjennomslag for at AMS-målere av det slag som installeres i boliger og på arbeidsplasser i 
Norge, skaper helse- og miljøproblemer. Den store kostnadskomponenten i dette arbeidet er det 
juridiske arbeidet, som først og fremst har bestått i å fremme en pilotsak for retten.  
Til det juridiske arbeidet har vært, og er, adv. Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, engasjert. Det 
engasjeres også noe konsulentbistand etter behov. 

Økonomi 
Foreningens driftskostnader er bagatellmessige, økonomien er derfor oversiktlig og enkel og god, 
og gir grunnlag for videre drift med samme kostnadsprofil. 
 

Oslo 25.8.2021 

 

__________________    ___________________ 
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Regnskap for perioden 1.1.2020 til 31.12.2020 

Regnskap er ført etter skjema RR-0009 Årsrekneskap for frivillig verksemd – Foreiningar.  
Årsregnskap for Foreningen for EMF-reform, herunder aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! 
Under finner du regnskapet for 2020 for Foreningen for EMF-reform. 
Foreningen for EMF-reform håndterer uten vederlag økonomien til aksjonen Vi tar AMS-målerne 
for retten! og har ingen andre vesentlige aktiviteteter, noe som avspeiles i at foreningens kapital, når 
aksjonens midler er fratrukket, er på i alt kr. 13 000. Vi bruker derfor foreningens regnskap til å 
rapportere økonomien til aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!  
Foreningen for EMF-reform er registrert i Frivillighetsregisteret og har registrert seg som 
regnskapspliktig.  
Postene i regnskapet er sammenliknet med tilsvarende poster for 2019 og går fram til 31.12.2020. 
De beløpene som er samlet inn til aksjonen i 2021, kommer altså ikke med her. Heller ikke tilsagn 
om innbetalinger som ble innfridd i, eller vil innfris i, 2021 og 2022. 
 

Årsregnskap for Foreningen for EMF-reform for 2020 

Generell informasjon  

  

Enheten  

  

Organisasjonsnummer 922848467 

Organisasjonsform Frivillig virksomhet, forening 

Navn 

Foreningen for EMF-reform, aktivitet: 
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! 

  

Regnskapsperiode  

  

Startdato 01.01.2020 

Sluttdato 31.12.2020 

Regnskapsår 2020 

  

Årsregnskap  

  

Valør hele kroner 
  

Fastsettelse  

Dato for fastsettelse av regnskapet 26.08.2021 

  

Navn på representant for foreningen som 
bekrefter at årsregnskapet er fastsatt av 
årsmøtet Else Nordhagen 

Epostadresser  

einar.flydal@gmail.com elsenordhagen@gmail.com 

    

    

    

    

mailto:einar.flydal@gmail.com
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 Note 2020 2019 

Resultatregnskap - Aktivitetsbasert    

    

Anskaffede midler    

    

Medlemskontingent  0 0 

Tilskudd  0 0 

Innsamlede midler, gaver, m.v. 1 263766 878402 

Inntekt fra operasjonelle aktiviteter 2 0 0 

    

Finansinntekter 3 327 55 

Andre inntekter  0 0 

Sum anskaffede midler  264 093 878457 

    

Forbrukte midler    

Kostnader knyttet til anskaffelse av midler 4 104 38473 

Kostnader knyttet til organisasjonens formål 5 929921 52078 

Administrasjonskostnader 6 0 0 

Sum forbrukte midler  930 025 90551 

    

Årsresultat    

    

ÅRSRESULTAT  -665969 787906 

Tillegg/Reduksjon av egenkapital    

Grunnkapital  0 0 

Annen kapital  121 974 787906 

    

    

Balanse - Eiendeler - Anleggsmidler    

    

Immaterielle eiendeler    

    

Konsesjoner, pantenter, lisenser, varemerker og 
liknende rettigheter  0 0 

Godwill  0 0 

Sum immaterielle eiendeler  0 0 

    

Bevaringsverdige eiendeler    

    

Tomter, bygninger og annen fast eiendom  0 0 

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, og 
liknende 7 0 0 

Sum varige driftsmidler  0 0 
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Andre driftsmidler    

    

Andre driftsmidler  0 0 

Sum andre driftsmidler  0 0 

    

Finansielle anleggsmidler    

    

Investeringer i aksjer og eiendeler  0 0 

Andre fordringer  0 0 

Sum finansielle anleggsmidler  0 0 

Sum anleggsmidler  0 0 

    

    

Balanse - Eiendeler - Omløpsmidler    

    

Lagerbeholdning    

    

Varelager  0 0 

Sum lagerbeholdning  0 0 

    

Fordringer    

    

Andre fordringer  0 0 

Sum fordringer  0 0 

    

Investeringer    

    

Markedsbaserte aksjer  0 0 

Andre finansielle instrumenter  0 0 

Sum investeringer  0 0 

    

Sum bankinnskudd, kontanter og liknende    

    

Sum bankinnskudd, kontanter og liknende per 31.12. 8 141915 750689 

Sum bankinnskudd, kontanter og liknende  141915 750689 

Sum omløpsmidler  0 0 

SUM EIENDELER  141915 750689 
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Balanse - Egenkapital    

    

Grunnkapital    

    

Grunnkapital  141915 750689 

Annen innskutt egenkapital  0 0 

Sum innskutt egenkapital  141915 750689 

    

Opptjent egenkapital    

    

Annen egenkapital  0 0 

Sum opptjent egenkapital  139114 750689 

Sum egenkapital  139114 750689 

 

Note 1: Midlene er i hovedsak kommet inn via Bidra.no, men også direkte til Foreningen for EMF-
reforms konto eller via VIPPS. Oppgitte beløp er fratrukket provisjonen til Bidra.no. 
Note 2: Aksjonen har ingen inntektsbringende operasjonelle aktiviteter. 
Note 3: Dette er renter fra innskudd. 
Note 4: Alle utgifter til kontorhold, masseutsendelser, etc. dekkes av Foreningen for EMF-reform 
og aksjonens aktive privat. Aksjonen belastes ikke med noen slike utgifter. 
Note 5: Dette er i det alt vesentlige utgifter til advokat, men omfatter også enkelte utlegg til teknisk 
utstyr benyttet til forsøk for å bringe fram bevis og for ekstern assistanse. 
Note 6: Aksjonen har ingen administrasjonskostnader. Se note 4. 
Note 7: Se note 4 og 6. 
Note 8: Disse beløpene var altså bankinnskudd per 31.12., hvorav kr. 13 000 tilhører Foreningen for 
EMF-reform. 
 

Budsjett 1.1.2021 til 31.12.2021 

Foreningen for EMF-reform regner ikke med inntekter eller utgifter av betydning i året 2021 til 
egen drift. Midlene som foreningen forvalter for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, vil brukes 
i 2021 og 2022 på rettslige skritt (pilotsak for lagmannsretten), samt til forberedelser av disse. 
Advokathonorarer og andre utgifter til saken finansieres ved innsamling.  
Disse midlene, som er i størrelsesorden 1 million NOK for 2021, holdes på egen konto og forvaltes 
av foreningen for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! 
Foreningen vil i 2021 bli registrert i Frivillighetsregisteret.  
 

 

 

Einar Flydal (sign.), den 25. august 2021 

 

 

 

Årsregnskapet er gjennomgått og godkjent.  
 

 

Else Nordhagen (sign.) den 26. august 2 



Protokoll fra ordinær generalforsamling i Foreningen for 
EMF-Reform 2021 
 
Ordinær generalforsamling ble avholdt den 26.8.2021 
 
Til stede var: 
Einar Flydal og Else Kristine Nordhagen 
 
Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. 
 
Til behandling forelå: 
 
1. Åpning 

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  
2. Valg av møteleder m.m. 

Einar Flydal ble valgt til å lede møtet og som referent og Else K. Nordhagen til å undertegne 
protokollen. 

3. Gjennomgang av årsberetningen 
Årsberetningen for 2020 ble gjennomgått, det kom ingen kommentarer og den ble tatt til 
etterretning. 

4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap 
Styrets forslag til selskapets årsregnskap for 2020 ble gjennomgått. Årsregnskapet for 2020 
ble enstemmig godkjent. 

5. Innkomne saker 
Det var ingen innkomne saker. 

6. Budsjett 
Det kom ingen kommentarer til budsjettforslaget og det ble tatt til etterretning. 

7. Valg 
Styret ble gjenvalgt med Einar Flydal som leder og Else K. Nordhagen som nestleder. 
 

 
Generalforsamlingen ble deretter avsluttet. 
 
Oslo, 27.8.2021 
 
 
________________________  _______________________ 
Einar Flydal    Else K. Nordhagen 
Referent    Godkjenning av referat 

 


