
Protokoll -Styrelsemöte BiodrivMitt                   

 

Onsdag den 11 oktober 2021 kl. 10.00-13.00 

 

Plats: Plats: Bilmetro Sandviken 

 Närvarande: Claes Rosengren, Lennart Sjögren, Pirjo Gustafsson, Christer 

Sjöblom 

Ej närvarande: Håkan Ålander, Jacob Holgersson, Göran Forsén, Roger Blom, 

Eva Larsson 

Inbjuden gäst: Karl Hillman (punkt 8c) 

 

1.     Inledning 

         Claes Rosengren hälsar välkommen. 

2.    Sekreterare 

        Till sekreterare för mötet väljs Lennart Sjögren 

3.    Justerare 

       Till justerare väljs Christer Sjöblom och Pirjo Gustafsson 

4.    Dagordning 

        Utsänd dagordning fastställs 

5.   Föregående protokoll 1 september 

        Beslutas att lägga protokollet till handlingarna. 

6.     Ekonomi och administration 

Claes Rosengren informerar om att saldot på föreningens konto är 258 551 

kr. Omkostnaderna för Drivmedelskonventen kommer att hamna på ca 

50 000-60 000 kr, beroende på antalet deltagare.  Prognosen är att det blir 

ett litet överskott  vid årets slut, efter konventkostnader och ersättning för 

internt arbete.   

7.     Medlemsläget 



        Region Dalarna avser att fatta beslut i november om att bli medlem. 

Rekrytering av nya medlemmar görs i anslutning till höstens 

drivmedelskonvent. 

8.     Verkställande av verksamhetsplanen 

a) Höstens drivmedelskonvent: Claes Rosengren har bokat lokal på Green 

Hotel i Tällberg 11/11 resp. Scandic Hotel i Bollnäs 28/10. Programmen  är 

klara. Anmälningsläget idag: Bollnäs: 22 på plats, 15 st Digitalt. Tällberg: 14 

st på plats, 7 st Digitalt.  Alla i styrelsen uppmanas att sprida inbjudan till 

kollegor och kunder. Utskick av inbjudan sker en gång i veckan via 

nyhetsbrev. 

b) Höstens studieresor: Pyrocell som invigt fabrik för framställning av 

bioolja i Gävle har tackat nej till att ta emot ett studiebesök tills vidare, 

eftersom processen är ny. Vi sonderar möjliga studieresor att genomföra 

främst efter årsskiftet, om pandemiläget inte försämras. 

c) De framtidsfrågor som Karl Hillman redovisat skriftligen, diskuteras 

tillsammans med Karl Hillman. Högskolans 4-5 personer som jobbar med 

fossilfria transporter uppfattar att föreningen inte gör ”tillräcklig skillnad”. 

Diskuteras medlemmars möjlighet att påverka inriktning, 

verksamhetsvolym, styrelsens utformning mm via motioner till stämman, 

beslut om årlig verksamhetsplan, dialog med valberedningen, utökade 

ideella arbetsinsatser, ökade medlemsavgifter, utökad budget samt aktivt 

medlemskap i styrelsens arbete.  Karl Hillman tackar för inbjudan och en 

bra diskussion. 

d) Vi medverkar i lokala näringslivsfrukostar, bl.a Soffan i Sandviken den 

18/11 med Christer Sjöblom som ansvarig. 

e) Beslutet att försöka genomföra frukostseminarium med Region Dalarna 

resp. Länsstyrelsen i Gävleborg har ännu inte resulterat i konkreta beslut.  

Beträffande Region Dalarna inväntar vi deras beslut om medlemskap. 

9. Omvärldshändelser och andra aktiviteter 

Christer Sjöblom redovisar att försäljningen av elbilar ökar kraftigt, inte minst 

privatpersoners köp. 8 av 10 försålda nya bilar är nu elbilar, för 10 månader 

sedan 1 av 10.   

Bilmetro  bygger upp laddställen i  10 orter i  samarbete med  Virta. Pirjo 

Gustafsson redovisar LRF:s agerande i bränsleprisfrågan 



https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2021/10/lrf-om-hoga-dieselpriserna-

regeringen-maste-sakerstalla-jordbrukets-konkurrenskraft/.   

Länsstyrelsen har nu en rikstäckande databas om tankställen, laddställen och 

drivmedel som säljs https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps/MapSeries/index.html?appid=cb67254f

c19643c4a304e32ae46a3f11.  

Lennart Sjögren påminner om att skicka  tips och bidrag till  Nyhetsbrev 

Oktober. 

10. Övriga frågor 

Lennart Sjögren konstaterar att föreningens arbete med att lyfta fram behov av 

nya tankställen och laddställen resulterat i att Gävle kommun ska ta fram en 

lokaliseringsutredning för tankställen och en strategi för laddställen. Till 

drivmedelskonventen tas fram ett kommunikativt budskap att föra fram från 

föreningens sida. Samverkansgruppen Fossilfritt Gävleborg har återupptagit 

arbetet. 

11. Nästa styrelsemöte 

 Beslutas att nästa styrelsemöte hålls den 8 december kl 13.00-15.00 via Teams   

12.  Mötet avslutas 

 

………………………………. 

Lennart Sjögren 

Sekreterare 

 

Justeras 

 

……………………………..          ……………………………….. 

Christer Sjöblom     Pirjo Gustafsson                   
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