Styrelsemöte BiodrivMitt

Organisationsnummer: 802444-3130

Måndag 22 augusti 2017 kl. 9.30- 12.00
Plats: Högskolan i Gävle

Adress: Rum 11:460 (Plan 4 i hus 11 Munin)

Närvarande:
Claes Rosengren, ordförande
Sekreterare: Carolina Frisk (Högskolan i Gävle)
Lennart Sjögren
Christer Sjöblom
Ulla-Karin Enbom
David Levrén (LRF)

Dagordning
1. Välkommen
2. Val av två justeringspersoner: Lennart Sjögren och Christer Sjöblom
3. Justering av dagordningen. Dagordningen godkändes.
4. Tidigare protokoll; från senaste styrelsemötet (12 juni).



Drivmedelskonventet – fortsätta diskussionen om det ska det vara i Dalarna, förutom i
Gävleborg?
RATT-X (HiG) – Ska ”Letter of Support” överlämnas? (före 30 aug).

5. Ekonomi; saldo per 22 augusti 2017: 124 904 kr SAMT halvårsbokslut per 30 juni:
120 912,50 kr
a. Ersättning till ordförande och vice ordförande för visst nedlagt arbete 2017. I omröstning
sa samtliga närvarande ja till denna punkt. Ulla-Karin nämner att ca 85 000 kr exklusive
moms, kan gå till aktiviteter samt ersättningar (40 000 kr enligt budget), som ekonomin
ser ut nu.

6. Administration


Ekonomi; betala fakturor, bokföring, momsredovisning, bokslutsarbete,
budgetuppföljning, skattedeklaration. Vem tar över den ekonomiska redovisningen efter
årsskiftet? Ulla-Karin har tagit hand om den biten tidigare. Sandrev (revisionsbyrå) har
hjälpt till med revisionen och ombeds ge en offert på den ekonomiska redovisningen
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som skulle gälla från årsskiftet.
Information till medlemmar m fl; websidan biodrivmitt.se, twitter etc. En ny medlem:
Falu kommun.
190 000 kr totalt i medlemsavgifter hittills i år (2017).
Medlemsnytta. Värva fler medlemmar; ”Bli medlem i BiodrivMitt” med personlig
kontakt.
Nyhetsbrev VT 2017 utskickat. Inför nyhetsbrev HT 2017. Två gånger efter semestern har
nyhetsbrevet skickats ut.

7. Arrangemang i egen regi eller tillsammans med andra
a. Samverkan med Green Drive Region i båda länen. Rapport av Ulla-Karin, tillika
projektledare i GDR Gävleborg. Politikerträffar kommer att anordnas i oktober månad, i
alla 10 kommuner. Det blir öppna möten för politiker, tjänstemän och allmänheten.
Fossilfritt diskuteras och bilar kan ställas ut mm.
Region Gävleborg för ett projekt om privatdrivna Multimackar, där utformning och
kartläggning för placering utreds. Läget för GDR i Dalarna vet ingen något mer om än de
två punkter som står i nyhetsbrevet.
b. Gävle Dala Drivmedelskonvent 2017? Dalarna? Gävleborg? Samarbetspartners?
Efter diskussion tas beslutet att ett drivmedelskonvent hålls i Gävle 28 september.
Kanske kan ett konvent med liknande upplägg hållas i Dalarna (exv Falun) senare i höst,
förslagsvis i november? Bilhandlare kan komma och visa upp sina bilar (el, gas, osv). Kan
frågan om HVO i ”vanliga” dieselbilar benas ut närmare? Vad gäller? Kan själva
leverantören ställa ut på konventet/i andra sammanhang (t.ex. elleverantörer)?
Programförslag till drivmedelskonventet presenteras av Lennart. Mindre justeringar kan
ske med tider osv. men i det stora hela är det ett gediget program. Gratis för
medlemmar, 400 kr exkl moms för icke medlemmar. Var i Gävle? Lokaler? Lennart ser
över alternativ. Silvanum, gasklockorna, konserthuset?
Lennart och Claes ordnar inbjudan och färdigställer program till konventet och utskick
med Ulla-Karins hjälp.
c. Utlåning av miljöfordon till företag. Hur gå vidare med bilhandeln och erbjudanden?
d. Ekogas invigning 12/9. 110 anmälda än så länge till invigningen vid Forsbacka
biogasanläggning. Bilhandlare kan ställa upp sina gasbilar. Bjud in de bilhandlare som är
medlemmar. Ett förslag är att ta med medlemsblanketter som närvarande aktörer kan
skriva på där på plats för att bli medlem, kan vara ett smidigt sätt att få fler att bli
medlemmar. Green Drive Region + Ekogas tar kostnaden för invigningen.
e. Samverkansmöte den 28 augusti avseende ”Sveriges första fossilfria transportregion” i
Gävleborg, kl 14-16 i Gävle kommuns förvaltningshus.
2

f.

Medlemsmöte i höst siktar vi på, troligen i november/december.

8. Arbetsgrupper; Inget nytt att rapportera.
9. Rapportering om vad som händer i Gävleborg och Dalarna
a. BiodrivMitt lanserar ”Sveriges första fossilfria transportregion”!
b. ”Strategisk innovationsagenda”, om biogasens många fördelar, presenteras på konferens
i Göteborg 6 oktober. Rapporten, som skrivits av Biogas i alla väderstreck” (där BdM
ingår), är ännu inte offentlig, men ska kommuniceras ut på olika sätt i samband med
”releasen”.
c. Triple Steelix 2.0 slutrapport, ”Hållbara transporter i leverantörsleden”, är på gång.
d. Beslutades att BiodrivMitt lämnar ett Letter of Support till HiG:s ansökan RATT-X.

10. Omvärldsbevakning; genom intresseorganisationer mm




2 oktober och 23 november är BiodrivMitt på Region Dalarnas samverkansgrupp
Transportdialogen.
Från 9 november finns Colabitoil med på aktietorget.
30 november hålls möte om Hållbara transporter i Mellansvenska Handelskammarens regi.

11. Övriga frågor. Inga anmälda frågor.
12. Kommande styrelsemöten:
2017-10-20 Gävle Energi (förslag:) Carolina Quinstedt återkommer om detta
2017-12-12 Falun föreslås, eftersom det är angeläget att vara i Dalarna också
13. Mötet avslutas

………………………………………….
Carolina Frisk, sekreterare
Justeras.

…………………………………………..
Christer Sjöblom

……………………………………………
Lennart Sjögren
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