
 

Protokoll -Styrelsemöte BiodrivMitt                   
 
Onsdag den 1 september 2021 kl. 10.00-13.00 
 
Plats: Plats: Ernsts Express kontor, Källhagsgatan 1, Avesta 

 
Närvarande: Claes Rosengren, Lennart Sjögren, Pirjo Gustafsson, Roger Blom, 
Christer Sjöblom (Teams), Eva Larsson (Teams) 
 
Ej närvarande: Håkan Ålander, Jacob Holgersson, Göran Forsén 
 
1.      Inledning 
         Claes Rosengren hälsar välkommen. 

2.  2.     Sekreterare 
        Till sekreterare för mötet väljs Lennart Sjögren 
3.     Justerare 
       Till justerare väljs Christer Sjöblom och Eva Larsson 

4.      4.    Dagordning 
        Utsänd dagordning fastställs 
5.     Föregående protokoll 16 juni 
        Beslutas att lägga protokollet till handlingarna 
6.     Ekonomi och administration 
        Claes Rosengren informerar om att saldot på föreningens konto är 258 951 kr.  
7.     Medlemsläget 
        Region Dalarna avser att fatta beslut i oktober om att bli medlem. Rekrytering 
av nya medlemmar görs i anslutning till höstens drivmedelskonvent. 
8.     Verkställande av verksamhetsplanen 

Höstens drivmedelskonvent: Claes Rosengren har bokat lokal på Green Hotel 
i Tällberg resp. Scandic Hotel i Bollnäs. Arbetsgruppen Claes, Lennart, Jakob, 
Pirjo har utarbetat ett förslag som diskuteras. Behov finns att ta upp också 
frågan om tillgång till el för laddning. Beträffande genomförandet undersöks 
möjligheterna till hybridupplägg där både medverkande och deltagare kan 
delta via Teams/Zoom. Avgift 300 kr tas ut för icke-medlemmar för fysiskt 
deltagande i Tällberg resp. Bollnäs. Deltagande via Teams/Zoom är 
kostnadsfritt för alla. Uppdras till arbetsgruppen att tillfråga talare. Innan 
inbjudan går ut i slutet av nästa vecka får alla i styrelsen del av förslaget och 
ges möjligheter till att lämna synpunkter. 
Höstens studieresor: tas upp igen vid nästa styrelsemöte.  Mycket talar för att 
besök av pandemiskäl enbart kan göras i närområdet.  Undersöks om besök 
kan göras vid Pyrocells fabrik för framställning av bioolja i Gävle, fysiskt eller 
digitalt. 

 



 

De Framtidsfrågor som Karl Hillman redovisat skriftligen diskuteras utifrån 
den promemoria som Claes Rosengren och Lennart Sjögren skrivit och som 
delgetts hela styrelsen och Karl Hillman. Beslutas att bjuda in Karl Hillman till 
nästa styrelsemöte. 
 
Beslutas att medverka i lokala näringslivsfrukostar, bl.a Soffan i Sandviken 
med Christer Sjöblom som ansvarig. 
Beslutas att försöka genomföra frukostseminarium med Region Dalarna resp. 
Länsstyrelsen i Gävleborg 

 
9. Omvärldshändelser och andra aktiviteter 

Roger Blom redovisar utvecklingen på marknaden utifrån höjda priser på 
diesel. Vissa transportbeställare fortsätter att betala extra för att åkerier kör på 
fossilfria drivmedel medan andra godtar att fossil diesel används. Utvecklingen 
går nu mycket snabbt inom elektrifieringen av tunga transporter.  Tester ska 
göras under hösten av fordon utrustat med solceller. Christer Sjöblom 
redovisar att försäljningen av elbilar ökar kraftigt, inte minst privatpersoners 
köp. 

 
 
10. Övriga frågor 
 
Remiss Utbyggnad av infrastruktur alternativa bränslen. Beslutas att sända in det 
framtagna förslaget till remissvar. 
https://www.regeringen.se/remisser/2021/07/remiss-av-eu-kommissionens-
forslag-till-andring-av-direktiv-201494eu-om-utbyggnad-av-infrastrukturen-for-
alternativa-branslen/ 
 
11. Nästa styrelsemöte 
 Beslutas att nästa styrelsemöte hålls den 11 oktober kl. 10.00 i Sandviken hos 
Bilmetro/Christer Sjöblom.   

 
12.  Mötet avslutas 

 
 
 
………………………………. 
Lennart Sjögren 
Sekreterare 
 
 
 
Justeras 
 



 

 
……………………………..          ……………………………….. 
Christer Sjöblom  Eva Larsson                   

 

 

 

Kommentar [LS1]:  


