Innkalling til Årsmøte for Foreningen for EMF-REFORM 2022
Oslo, 23.5.2022
Det innkalles herved til årsmøte i Foreningen for EMF-Reform den 13.6.2022 kl. 18:00 i Sagadammen
20, 0884 Oslo.
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Årsberetning og regnskap for Foreningen for EMF-reform, herunder
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!
Under finner du årsberetningen og regnskapet for 2021 for Foreningen for EMF-reform, samt
busjettet for 2022. Foreningen følger kalenderåret.
Foreningen for EMF-reform håndterer uten vederlag økonomien til aksjonen Vi tar AMS-målerne for
retten! og har få andre vesentlige aktiviteter, noe som avspeiles i at foreningens kapital, når
aksjonens midler er fratrukket, er på i alt kr. 7 671. 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 gjennom registreringen blitt
regnskapspliktig. Regnskapet følger skjemaet for forenklet regnskap som brukes av foreninger som er
registrert i Frivillighetsregisteret.

Einar Flydal, den 23. mai 2022

Årsberetning for perioden 1.1.2021 til 31.12.2021
Her følger en orientering om Foreningen for EMF-reform og deretter årsberetning og regnskap for
perioden 1.1.2021 til 31.12.2021. Foreningen for EMF-reform er registrert i Frivillighetsregisteret og
innrapporterer regnskap til Brønnøysund i hht rapporteringskrav. Under vises 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 og utgjør den altoverveiende delen av
organisasjonens økonomi.

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, frivillig 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.
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 for EMF-reform har ingen vesentlige økonomiske aktiviteter, 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. Foreningen opprettet i 2020 et eget nettsted: https://emf-reform.org/
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Foreningen har ikke lønnet noen, har ikke arbeidsgiveransvar, og har ingen ambisjoner om å ha
inntekter av betydning. Foreningen har heller ikke virksomhet som gir noe økologisk fotavtrykk eller
belaster miljøet, utover vanlig kontordrift, som drives uten trådløst nettverk.

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
2021 ikke rekruttert nye medlemmer.

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

Aktiviteter 2021
Hovedaktiviteten i 2021 har vært å samle inn og forvalte midler til aksjonen Vi tar AMS-målerne for
retten! og å yte bistand til saken som gikk for tingretten i Halden i mai/juni. Aksjonen har som mål å
få rettslig gjennomslag for at AMS-målere av det slag som installeres i boliger og på arbeidsplasser i
Norge, skaper helse- og miljøproblemer. Til dette arbeidet har Foreningen forvaltet betydelige
midler.
Den klart største aktiviteten i 2021 var å gi økonomisk, praktisk og kunnskapsmessig bistand til
aksjonen. Til dette arbeidet har det vært nedlagt i størrelsesorden to årsverk om vi også tar med alle
aktiviteter som har tjent dette formålet. Innsatsen er gjort uten vederlag.
Det har i 2021 ikke vært knyttet nevneverdige utgifter eller inntekter for foreningen til andre
aktiviteter. Mindre kostnader til kontormateriell og nettsted er båret av foreningens medlemmer
privat (Einar Flydal og Else Nordhagen).
Til det juridiske har vært, og er, adv. Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, engasjert. Den store
kostnadskomponenten i dette arbeidet er det juridiske arbeidet, som først og fremst har bestått i å
forberede og føre en pilotsak for retten for å få rettslig prøvd hvorvidt helseinnvendinger mot
installasjon av AMS-måler er «åpenbart grunnløse». Vinner saksøkerne, har retten besluttet at
helseinnvendiger ikke er åpenbart grunnløse. Det vil ha stor betydning for el-overfølsomme, så vel
som for grenseverdier og teknologivalg.
Aksjonen finansierer saken for saksøkerne, som ellers ikke ville ha vært i stand til å fremme sin sak.
Det har vært engasjert noe konsulentbistand etter behov, og det har påløpt kostnader til honorar til
det ekspertvitne og til et par faglige rapporter.
Aksjonens kostnader var forut for 2021 uventet høye, ettersom bransjeforeningen Energi Norge ikke
ville bistå til en rettslig avklaring, og aksjonen i perioden 2018 – 2020 måtte forberede hele seks
saker for retten før det oppsto en sak der nettselskapet ikke trakk seg. Innsamlede midler har derfor
vist seg for knappe. Se mer under Regnskap og Budsjett.
Gjennom hele 2021 har aksjonen arbeidet med denne saken, der 10 saksøkere har gått til sak mot
nettselskapet Elvia med krav om at helseinnvendinger mot AMS-målere – med og uten sender – ikke
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er å anse som «åpenbart grunnløse», og at Forbrukerloven derfor hindrer nettselskapene fra å kunne
stenge strømleveransen. Retten må således vurdere helseinnvendingenes faglige/vitenskapelige
/praktiske grunnlag.
Energi Norge gikk da inn som partshjelper. Saken kom opp i Halden tingrett i mai/juni 2021.
Saksøkerne tapte, og ble meget uventet dømt til å dekke 2/3 av motpartens saksomkostninger, noe
som alene utgjorde ¾ million kroner.
Gjennom sommeren 2021 samlet aksjonen inn tilsagn om midler for å kunne fremme en anke utfra
et grovt anslag om hvor store midler som måtte sikres for å kunne anke (1 mill kr., pluss 1 mill. kr. i
garantier i tilfelle nytt tap). Forventede kostnader til en anke ligger utfra bransjens
tommelfingerregler på 2/3 av en tingrettssak. Tilsagn ble oppnådd gjennom sommeren 2021 og anke
ble sendt inn.
Høsten 2021 ble det meste av tilsagnene innfridd. De store kostnadene knyttet til tingrettssaken
medførte at aksjonen ved årsskiftet hadde et underskudd i regnskapet på 192 000 kr. Utestående
fordring på 420 000 gjorde at aksjonen likefullt hadde midler til driften, og advokatutgiftene gjennom
høsten og innover i 2022 har så langt vært beskjedne. Det er likefullt klart at det før ankesaken i
september 2022 vil bli behov for betydelige nye midler.
Foreningen har forvaltet midlene og ytt bistand til forberedelsen av ankesaken, som kommer for
retten i september 2022. Arbeidet har bl.a. omfattet faglig bistand til jurister, kontakt med vitner,
framskaffelse av faglige uttalelser og rapporter, oversettelser og tilgjengeliggjøring av fagartikler,
foredrag og orienterende innlegg på andre foreningers møter, m.m.
Opplysningsarbeider av betydning for AMS-rettssaken og for 5G:
Arbeidet med forberedelsene av ankesaken har gjennom 2021 i hovedsak bestått i utredningsarbeid
foretatt av foreningens medlemmer. Dette har resultert i en rekke faglige og populærfaglige
publikasjoner:
Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa (2021), 285 s., forklarer
bl.a. hvordan det kan ha seg at elektromagnetisk stråling langt svakere enn grenseverdiene gir
biologiske skadevirkninger. (lastes ned gratis eller kjøpes som bok)
Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning
(2022), (64 sider + 228 sider vedlegg er en gjennomgang av bevisene i tingrettssaken og en del av de
nye bevisene til ankesaken. (lastes ned gratis eller kjøpes som bok)
EMF Consult AS har på oppdrag testet ulike generasjoner strømmålere for skitten strøm, og publisert
en rapport om resultatene, som viser mer skitten strøm fra nye AMS-målere, selv uten sender: TEST
AV LEDNINGSBUNDET SPENNINGSSTØY («SKITTEN STRØM») FRA FORSKJELLIGE GENERASJONER
STRØMMÅLERE, rapport, EMF Consult 2021. (lastes ned gratis)
I tillegg har foreningens medlemmer oversatt og tilrettelagt en omfattende bok om forskningen bak
dagens grenseverdier, og hvordan disse grenseverdiene forsvares:
Steneck og Butler: Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar, 2022, 544 s.
(Kjøpes hos bokhandlere)
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Vi har i 2021 også oversatt fagartikkelen R.N. Kostoff, m.fl.: Negative helsevirkninger av 5G
mobilnettverksteknologi under reelle forhold, opprinnelig publisert i Toxicology Letters 323 (2020)
35–40. (lastes ned gratis)
En fagartikkel påbegynt i 2021 er under publisering i Review on Environmental Health sommeren
2022: Else Nordhagen og Einar Flydal: Self-referencing Authorships behind the ICNIRP 2020 Radiation
Protection Guidelines. (Vil bli fritt tilgjengelig, også på norsk.)
Alt det nevnte materialet er levert inn som nye bevis i saken.
Foreningens medlemmer har arbeidet med disse publikasjonene uten noen form for økonomisk
godtgjørelse. Det er ikke gitt noen form for støtte til de nevnte utgivelsene og de var heller ikke
inntektsbringende av betydning i 2021 (eller i 2022), verken for Foreningen eller for firmaet Quantum
Satis/Einar Flydal, som distribuerer bøker som bestilles.
Foreningen driver også nettstedet https://emf-reform.org/, der noe informasjon legges ut. Men først
og fremst viser vil til http://einarflydal.com, der det nevnte materiellet kan bestilles trykt eller lastes
ned gratis så langt rettigheter tillater det, og til https://eloghelse.home.blog/. Begge disse to stedene
er rike kilder til informasjon om menneskeskapte elektromagnetiske felt og virkninger på helse og
miljø.

Økonomi
Foreningen har i perioden samlet og forvaltet innsamlede midler til aksjonen Vi tar AMS-målerne for
retten! På egne konti. Foreningen har bagatellmessige inntekter. De meget beskjedne utgiftene som
er knyttet til foreningens virksomhet (i hovedsak programvarelisenser, kjøp av rettigheter til
publisering av oversatte fagartikler, skriverblekk), er i 2021 i hovedsak blitt dekket av medlemmene
privat. Foreningen driver forvaltningen av aksjonens midler gratis. Renter på aksjonens konto tilfaller
aksjonen, ikke foreningen.
Ettersom foreningen altså kun har meget beskjedne beløp som egne driftsmidler, kan regnskapet for
Foreningen for EMF-reform i realiteten også betraktes som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!
Sitt regnskap.
Det økonomiske resultatet for 2021 er negativt med 194 788 kr., som skyldes de nevnte uventet høye
utleggene til tingrettssaken i 2021. Grunnlaget for videre drift fram til og med ankesaken i september
2022 er derfor avhengig av at vi lykkes med å samle inn midler til å dekke ankesaken. Vi forventer at
vi skal kunne få tilbakebetalt saksomkostninger gjennom dom i lagmannsretten (se budsjettet).
Eventuelt «overskudd» vil i så fall bli tilbakebetalt til bidragsyterne pro rata.

Oslo 23.5.2022

__________________

___________________

Einar Flydal

Else K. Nordhagen

Styreleder

Nestleder
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Årsregnskap for Foreningen for EMF-reform for 2021
Postene i regnskapet er sammenliknet med tilsvarende poster for 2021 og går fram til 31.12.2021. De
beløpene som er samlet inn til aksjonen i 2022, kommer altså ikke med her. Heller ikke tilsagn gitt i
2021 eller tidligere om innbetalinger som først ble innfridd i, eller vil innfris, i 2022.
Dette regnskapet er identisk med det som etter godkjenning på generalforsamlingen sendes inn til
Brønnøysund.

Generell informasjon
Enheten
Organisasjonsnummer
Organisasjonsform
Navn

Regnskapsperiode
Startdato
Sluttdato
Regnskapsår
Årsregnskap
Valør
Fastsettelse
Dato for fastsettelse av regnskapet
Navn på representant for foreningen som
bekrefter at årsregnskapet er fastsatt av
årsmøtet

922848467
Frivillig virksomhet, forening
Foreningen for EMF-reform
m/ aktiviteten aksjonen Vi tar AMS-målerne
for retten!
01.01.2021
31.12.2021
2021
hele kroner
24.05.2021

Else Nordhagen

Note

2021

2020

0
0
2 720 579
0
631
0
2 721 210

0
0
263766
0
327
0
264 093

7 760
2 641 571
0
2 649 331

104
929 921
0
930 025

71 879

-665 969

Resultatregnskap - Aktivitetsbasert
Anskaffede midler
Medlemskontingent
Tilskudd
Innsamlede midler, gaver, m.v.
Inntekt fra operasjonelle aktiviteter
Finansinntekter
Andre inntekter
Sum anskaffede midler
Forbrukte midler
Kostnader knyttet til anskaffelse av midler
Kostnader knyttet til organisasjonens formål
Administrasjonskostnader
Sum forbrukte midler

1
2
3

4
5
6

Årsresultat
ÅRSRESULTAT
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Tillegg/Reduksjon av egenkapital
Grunnkapital
Annen kapital

Balanse - Eiendeler - Anleggsmidler

217 212
0

121 974
0

0
0
0

0
0
0

0

0
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0
0

0
0

7

0
0

0
0

7
7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

-412 000
-412 000

0
0

0
0
0

0
0
0

217 212
217 212
-194 788
-194 788

141 915
141 915
0
141 915
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Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og liknende
rettigheter
Godwill
Sum immaterielle eiendeler
Bevaringsverdige eiendeler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, og
liknende
Sum varige driftsmidler
Andre driftsmidler
Andre driftsmidler
Sum andre driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investeringer i aksjer og eiendeler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Balanse - Eiendeler - Omløpsmidler
Lagerbeholdning
Varelager
Sum lagerbeholdning

Fordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
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Investeringer
Markedsbaserte aksjer
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer

Sum bankinnskudd, kontanter og liknende
Sum bankinnskudd, kontanter og liknende
Sum bankinnskudd, kontanter og liknende
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER per 1.1.2022
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Balanse - Egenkapital
Grunnkapital
Grunnkapital
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital per 1.1.2022
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217 212

141 915
141 915
141 915

217 212

0
0
0

Annen langsiktig gjeld
Annen langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld

Poster utenom balansen
Garantistillinger
Pantstillinger

0
0
0

217 212

Balanse – Gjeld
Avsetting for plikter
Pensjonsplikter
Andre avsetninger for plikter
Sum avsetninger for plikter

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige utgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD per 1.1.2022

0
0
0

0
0
0
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0
0
0

0
0
0

-412 000
0

0

0

0

-412 000

0

-412 000

0

-194 788

141 915

ingen
ingen

Note 1: Midlene er i hovedsak kommet inn via Bidra.no, men også direkte til Foreningen for EMFreforms konto og via VIPPS. Oppgitte beløp er fratrukket provisjonen til Bidra.no.
Note 2: Foreningen har ingen andre inntektsbringende operasjonelle aktiviteter enn innsamling.
Note 3: Dette er renter fra innskudd.
Note 4: Utgifter til kontorhold, masseutsendelser, etc. dekkes privat og av Foreningen for EMFreform. Her er også belastet noen mindre utlegg knyttet til frammøter i rettsmøter.
Note 5: Som i foregående år, forvaltet Foreningen for EMF-reform i 2021 midlene for aksjonen Vi tar
AMS-målerne for retten! og dekket saksøkernes omkostninger. Dette er i det alt vesentlige utgifter til
advokat og til rettslig oppgjør, inkl. saksomkostninger for saksøkende parter, men omfatter også
enkelte utlegg til oversettelser og konsulentbruk.
Note 6: Foreningen for EMF-reform hadde i 2021 ingen administrasjonskostnader da disse ble dekket
privat av foreningens aktive. Se note 4.
Note 7: Foreningen hadde per 2021 ingen materielle eller immaterielle eiendeler. Se note 4 og 6.
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Note 8: Utestående faktura/gjeld til Advokat Schjødt AS per 1.1.2022. Gjelden er resultat av at
saksøkerne ble idømt å dekke saksomkostninger i tingretten, juni 2021 på i alt 770 000 kr.
Note 9: Bankinnskudd per 31.12.2021, hvorav i alt kr. 7 671 tilhører Foreningen for EMF-reform, og
resten tilhører Aksjonen.

Budsjett for 2022
Foreningen for EMF-reform har foreslått følgende budsjett for 2022:
Anslåtte kostnader til ankesaken 1.1.2022-31.12.2022
Inntekter fra innsamling 1.1.2022-31.12.2022

1 892 000
1 892 000

Vi understreker at beløpene er ganske omtrentlige, før vi har rukket å gjennomgå oversiktene over
utestående innbetalingsforpliktelser.
Kommentarer til budsjettet
Vi budsjetterer bare for Aksjonens virksomhet, ettersom selve Foreningen ikke har forventede
kostnader/inntekter utover hva medlemmene dekker av private lommer.
Vi forventer at saksøkerne skal vinne ankesaken og at vi da vil få tilbakebetalt egne og ilagte
saksomkostninger for tingretten, og i tillegg dekket saksøkernes saksomkostninger for
lagmannsretten. Det vil kunne utgjøre store beløp, men er ikke regnet med i budsjettet:
Til grunn for budsjettet har vi for sikkerhets skyld lagt til grunn et langt mer pessimistisk scenario. Vi
antar at saksøkerne ikke får erstattet saksomkostninger, men heller ikke må bære noen av
motpartens saksomkostninger for lagmannsretten. Et slikt scenario viser at vi har behov for å samle
inn betydelige midler fram mot ankesaken.
Ankesaken i september 2022 er avhengig av at vi lykkes med å samle inn de nødvendige midler for å
dekke budsjettet.
Anslåtte kostnader til ankesaken (2/3 av tingrettssaken)
1 700 000
Gjeld per 1.1.2022
-192 000
Utestående forpliktelser fra «3 000 kr.-vervingen» høsten 2019, rundt
300 000
Utestående fra innsamlingen sommeren til anken 2021, rundt
300 000
= Ytterligere finansieringsbehov gitt at utestående er korrekt og kommer inn: 1 292 000
Det foreligger garantier for nesten 1 million kr. for det tilfellet at vi skulle tape og bli idømt
motpartens saksomkostninger. Vi budsjetterer utfra at garantiene ikke skal brukes.
Med rundt 1 500 personer som har støttet rettssaken, tilsier dette kapitalbehovet bidrag på i snitt kr.
1 000 per person, i tillegg til hva de hittil har bidratt med, og at alle forpliktelser innfris. Vi har
erfaring for at mange ser denne rettssakens betydning både for saksøkerne, for trygderetter og for
norsk helse- og miljøvern framover, og mange har bedt oss gi beskjed om det trengs mer penger. Vi
har da sagt at det gjør det foreløpig ikke.
Vi har derfor tro på at vi skal kunne klare dette sammen.

Årsregnskapet for 2021 og budsjett for 2022 er gjennomgått og godkjent. 13.6. 2022
Else Nordhagen
elsenordhagen@gmail.com
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Protokoll fra årsmøtet i Foreningen for EMF-reform 13.6.2022
Ordinær generalforsamling ble avholdt den 13.6.2022
Til stede var:
Samtlige medlemmer av foreningen. Generalforsamlingen var dermed vedtaksdyktig.
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 ble gjennomgått og det kom ingen kommentarer og den ble tatt til etterretning.
4. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap
Styrets forslag til selskapets årsregnskap ble gjennomgått. Årsregnskapet 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 – uten
motkandidater.
Generalforsamlingen ble deretter avsluttet.

Oslo, 13.6.2022
________________________ _______________________
Einar Flydal
Referent

Else K. Nordhagen
Godkjenning av referat
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