
 
 

   

Protokoll Styrelsemöte måndag den 21 december 2020   10.00-11.15 

Plats: Högskolan i Gävle och Zoom 

 

Närvarande:  Claes Rosengren, Lennart Sjögren, Karl Hillman, Roger Blom, Jürgen Lorenz, 

Anna Nygren, Johan Rune (valberedningen) 

Frånvarande: Göran Forsén, Christer Sjöblom, Håkan Ålander, Eva Larsson 

 

1.   Claes Rosengren hälsar välkommen 

2.   Till sekreterare utses Lennart Sjögren. 

3.   Till justerare utses Jürgen Lorenz och Anna Nygren 

4.  Dagordningen godkänns 

5. Protokollet från 16 november 2020 godkänns. 

6. Ekonomi och övrig administration:  Claes Rosengren redovisar att kassabehållningen är 

226 037 kr. En prel. prognos har gjorts som visar på ett överskott vid årsskiftet på ca 47 000 kr. 

Beslutas att uppdra till ordf. och vice ordf. att undersöka möjligheter till fondavsättningar. 

(resultatutjämningsfond, uppskjutna kostnader m a a pandemin).    

7. Verksamhetsplanen 2020  

-Medlemmar 

Inga nya medlemmar har tillkommit. Hudiksvalls kommun överväger att bli medlemmar. Ett 

antal prospects finns avseende företag som arbetar med batteritillverkning, försäljning av  

lösningar för laddning  etc. I början av 2021 ska utskick ske om medlemskap. 

-Drivmedelskonventet. 

Det blev rekordmånga anmälda, 100 st., till det digitala konventet den 18 november. En enkel 

utvärdering i dagens sammanträde visar att man är nöjda med arrangemanget. 

https://biodrivmitt.se/news/view/gavle-dala-drivmedelskonvent-2020-samlade-nastan-100-

deltagare 

 

-Debattartikel 

Det uttalande som togs fram inför  konventet har publicerats på länstidningarnas digitala  

kanaler och även i GD:s papperstidning 

https://www.helahalsingland.se/artikel/insandare-undanroj-hinder-for-fossilfria-transporter  

https://www.dalademokraten.se/artikel/debatt-vi-behover-manga-fler-tank-och-laddningsst

allen 

-Medlemsmöten 4 st 

6/11 och 13/11 genomfördes digitala frukostmöten i Gästrikland resp.  Hälsingland och i 

Dalarna 24 november och 3 december med 10-20 deltagare vid varje tillfälle Utfallet blev bra 

med givande presentationer och samtal samt även helt nya deltagare. Medverkande var energi- 
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och klimatrådgivare och bilföretag och deltagare var medlemmar och även andra intresserade. 

En enkel utvärdering i dagens sammanträde visar att man är nöjda med arrangemanget och att 

digitala frukostmöten bör arrangeras under 2021. 

https://biodrivmitt.se/news/view/frukostmoten-i-samverkan-med-energi-och-klimatradgiva

rna-i-gavleborg 

 

-Inköp av digital samverkansplattform 

Offert från Zoom finns för 1-5 licenser för att genomföra digitala möten. Kostnad 1 750 kr 

/licens + moms. Beslutat inköp ej verkställt ännu. 

Remiss 

Remissvar har lämnats avseende EU:s förslag till taxonomin. Information finns på vår 

hemsida. 

https://biodrivmitt.se/news/view/biodrivmitts-remissvar-pa-det-forslag-till-taxonomi-som-

eu-kommission 

Nyhetsbrev 

- Nyhetsbrev för December går ut innan jul. 

https://biodrivmitt.se/news/view/biodrivmitts-nyhetsbrev-december-2020 

 

8. Verksamheten 2021 

-Arbetsformer 

Möjligheter finns att arbeta på samma sätt som under 2020 givet att personer i kommande 

styrelse finns tillgängliga. Andra sätt kan vara att anlita annan/andra personer och/eller skapa  

samverkan med t ex  BiodrivÖst. Beträffande ev. samverkan med BiodrivÖst arbetar sex län 

gemensamt i denna organisation med finansiering från regioner, länsstyrelser och övriga 

medlemmar och samt har en stor fast organisation med anställda som delvis  finansieras med 

stöd  av projektmedel från EU och staten. Samtal förs om olika alternativ. Nuvarande ordf. 

och vice ordf. redovisar att de finns till förfogande för kansliarbete i likhet  med 2020 och att 

valberedningen får ta med sig denna upplysning i sitt fortsatta arbete. Beslutas att uppdra till 

ordf. och vice ordf. att ta upp samverkansformer med tillträdande regional 

utvecklingsdirektören för Region Gävleborg, Katrien Vanhaverbeke samt ta upp  samtal med 

BiodrivÖst. 

-Verksamhetsplan 2021 

Samtal förs om erfarenheter från 2020, medlemmarnas behov och önskemål samt påverkan av 

pandemin.  Förs fram att digitala möten behöver genomföras. Beslutas att uppdra till ordf. 

och vice ordf. att till nästa styrelsemöte ta fram ett förslag till verksamhetsplan 

-Föreningsstämma 2021 

Johan Rune i valberedningen redovisar att arbetet påbörjats. Beslutas att genomföra en digital 

stämma den 16 mars kl. 13-15 och att uppdra till ordf. och vice ordf. att till nästa styrelsemöte 
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ta fram ett förslag till program och dagordning med handlingar. 

 

9. Händer i Gävleborg och Dalarna 

Gasums nya station i Borlänge som erbjuder flytande naturgas (LNG) och flytande biogas 

(LBG) för tunga fordon invigdes den 16 december.  

https://www.maserfrakt.se/blog/gasum-oppnar-sin-forsta-tankstation-med-flytande-gas-i-d

alarna-i-borlange/ 

Anna Nygren rapporterar att kommuner ställer tydligare krav på förnybart och fossilfria 

transporter i upphandlingar av fordon, drivmedel och transporter. 

Högskolan i Gävle ska i ett projekt (10 Mkr under 2021-2022) bland annat kartlägga hur 

aktörerna inom transport- och industrisektorn ska kunna ersätta fossila bränslen med vätgas. 

Karl Hillman och Katja Tasala Gradin, forskare inom miljövetenskap, ska leda projektet, och 

preliminärt kommer totalt fem forskare och tre doktorander att delta. 

https://hig.se/Ext/Sv/Nyheter-och-press/Nyhetsarkiv.html 

 

10. Nästa styrelsemöte: Onsdag den 10 februari kl 10-12 (tidigare beslutat möte onsdag den 20 

januari 13.00-14.30 flyttas alltså) 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Lennart Sjögren 

 

 

 

 

     Justeras 

 

 

Anna Nygren    Jürgen Lorenz 
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