
 

 
   

Protokoll Styrelsemöte fredagen  den 6 december 2019 kl. 10.30-11.40 

Plats: Skypemöte  

 

Närvarande: Claes Rosengren, Lennart Sjögren, Håkan Ålander, Karl Hillman, Anna Nygren, Eva Larsson 

Frånvarande: Roger Blom, Håkan Johansson, Christer Sjöblom, Daniel Asplund, 

 

1.    Claes Rosengren hälsar välkommen 

2.   Till sekreterare utses Lennart Sjögren. 

3.   Till justerare utses Håkan Ålander och Anna Nygren. 

4.  Dagordningen godkänns 

5. Protokollet från 6 november kommenteras och godkänns. 

6. Ekonomi och övrig administration:  kontoställning 198 126 kr. Novemberutfallet visar att ett överskott  

kommer att finnas vid årets slut efter fakturering från Claes Rosengren och Lennart Sjögren skett. 

Resonemang förs om att överskott efter skatt (22 %) kommer att kunna användas för nya aktiviteter, t ex 

studieresa under 2020. Till nästa styrelsemöte i januari finns preliminärt årsresultat framme och beslut kan då 

tas om ev. bokslutåtgärder.  De administrativa insatser som Curant utför åt föreningen fungerar utmärkt. 

7. Information till medlemmar, medlemsrekrytering mm 

Ett 30 tal icke-medlemmar som deltagit i årets drivmedelskonvent har i veckan fått brev och erbjudits 

medlemskap för 2020. Maserfrakt och Erik Bauve (privatperson) har fakturerats avgift för medlemskap 2020.  

Thunbergs Bil har meddelat att de vill bli medlemmar. Brev kommer att sändas till rektor för Högskolan 

Dalarna med information om föreningen och med förfrågan om intresse av medlemskap. Håkan Ålander 

väcker frågan om bilsportsaktörers intresse (t ex Svenska Rallyt) att bli medlemmar. 

       

8. Arrangemang i egen regi eller tillsammans med andra 

 Drivmedelskonvent Dalarna 13 november samlade drygt 50 deltagare. Flera i styrelsen framförde att 

konferensen var mycket lyckad och att medverkan från bl. a Skistar och Vasaloppet var mycket intressant. 

 Frukostmöten för företag i Gävleborg; sju av planerade nio möten har hållits. Frukostmöte hölls i morse på 

Thunbergs Bil i Söderhamn. Slutlig redovisning sker nu till länsstyrelsen i Gävleborg. 

 Frukostmöten för företag i Dalarna:  Avesta har visat intresse. Finns intresse i Falun och Mora? Vi tar upp 

frågan med Maria Saxe, länsstyrelsen om finansiering under 2020. 

 Transportutmaningen: Fortfarande är det ett fåtal i våra två län som antagit utmaningen. Vi fortsätter att 

informera om utmaningen. 

 Claes Rosengren deltog den 2 december i Drive LBG. Energigas Sverige, i samverkan med de regionala 

biogasnätverken runt om i Sverige, har tagit fram ett koncept för en nationell insats inom området. 

https://www.energigas.se/om-oss/nationella-samarbeten/drive-lbg/ 

För BiodrivMitts del så har vi lovat göra informationsinsatser under 2020 mot en ersättning på ca 100 000 kr. 

Vår insats ska nu planeras och vår plan över aktiviteter tas in i vår verksamhetsplan 2020 och våra intäkter och 

kostnader tas upp i budget för 2020. 

 Lennart Sjögren deltog den 18 november i Trafikverkets konferens Grönt Ljus. I konferensen medverkade 

Daniel Aspgren och berättade om Faluns elbilssatsning. Dokumentation finns här 

https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/70288/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_192_gront_ljus_2030_goda_e

xempel_som_ger_okad_klimatnytta_i_nartid2.pdf 

https://www.energigas.se/om-oss/nationella-samarbeten/drive-lbg/
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/70288/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_192_gront_ljus_2030_goda_exempel_som_ger_okad_klimatnytta_i_nartid2.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/en-US/70288/Ineko.Product.RelatedFiles/2019_192_gront_ljus_2030_goda_exempel_som_ger_okad_klimatnytta_i_nartid2.pdf


 

 
 Claes Rosengren och Lennart Sjögren deltog i Biodrivtinget 3 december som arrangeras av BiodrivÖst. 

Dokumentation finns här http://www.biogasost.se/Publikationer/Seminariematerial/Details/2954 

 Årsstämma 2020:  Beslutades att den hålls onsdagen den 18 mars i Falun. 

 

9. Pågående externa aktiviteter 

 Möten med riksdagsledamöter i Dalarna och Gävleborg: Ingen av ledamöterna hade möjlighet att delta i 

våra konvent. Vår dialog fortsätter. Lars Beckman (M) från Gävleborg har vi haft kontakt med och han har 

bl. a fokuserat på hur staten tar sin ledartröja 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/omstallning-av-fordonsflottan_H71

0187 

 Samverkansgrupp Fossilfritt Gävleborg: nästa möte 18 december.  Handlingsplan ska vara klar till 

sommaren 2020. BiodrivMitt  har lovat lämna synpunkter på de texter som nu tas  fram. 

https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/miljo-energi-och-klimat/f

ossilfritt-gavleborg-2030/ 

 Transportdialogen Dalarna http://www.energiintelligent.se/Sv/om-eid/Pages/samverkansprocesser.aspx 

Våra styrelseledamöter i Dalarna rekommenderas att ta del av detta arbete och representera vår förening 

under 2020. 

10. Klimatklivet mm 

Ny utlysning sker 10 febr- 10 mars 2020. 

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Ansokningsomgangar/ 

11. Verksamheten 2020 

Claes Rosengren och Lennart Sjögren att ta fram ett komplett förslag till nästa styrelsemöte.  De inspel som 

kommit från bl. a Karl Hillman arbetas in, förslag har kommit in om en studieresa under 2020,  alla uppmanas 

att komma in med synpunkter och förslag under december och januari. 

12. Nästa styrelsemöte 

Måndag den 27 januari 9.30-13.00 i Falun, preliminärt hos Falu Energi. Valberedningen bjuds in.  

Styrelsemötet  fokuserar  på ärenden som ska behandlas vid föreningsstämman den 20 mars som kommer 

att hållas i Falun. 

 

Vid protokollet 

 

 

Lennart Sjögren 
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Håkan Ålander     Anna Nygren 
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