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     VÄLKOMMEN TILL  
  Strategimöte 2018-10-31  

    Lokal ”Havret” 3 våningen 

 

Vad händer nu när Bengt-Erik och Irene slutar på kansliet? 

 
Man behöver inte vara ovänner för att man har olika åsikter, då det i själva verket många gånger är 
just åsiktsskillnader som skapar utveckling. Årets strategimöte är därför på många sätt avgö-
rande. För styrelsen i PelletsFörbundet är det självklart att lyssna på medlemmarnas olika åsikter 
och värdera för och emot. När allas åsikter får ventileras kan bra beslut fattas på saklig grund.  
 
Vid årsmötet i Hestra aviserade Bengt- Erik och Irene som ansvarat för vårt kansli mm att man från årsskif-
tet lämnar över ansvaret för kansliet till någon annan aktör, då med man ålderns rätt trappar ned. Årets 
strategikonferens kommer till stor del att handla om hur vi vill organisera verksamheten kommande verk-
samhetsår och framför allt på vad vi som medlemmar vill få ut av förbundet. PelletsFörbundet representerar 
enskilda entreprenörer, installatörer, transportörer, utrustningstillverkare, bränsletillverkare till tunga forsk-
ningsorganisationer som alla vill få nytta av ett medlemskap. 

 

”Att koordinera PelletsFörbundets verksamhet har jag uppfattat som ett förtroendeupp-
drag, med skyldighet att gentemot medlemmarna jobba för att utveckla verksamheten 
så att medlemsnyttan ökar. Det har varit en utmaning men jag uppfattar ändå att vi idag 
är ett förbund där det är ”högt i tak” och att vi därför kan ha olika åsikter och att dessa 
kan lyftas fram och diskuteras” - säger Bengt-Erik Löfgren  

 
Samtidigt är det just nu är det mycket som talar för vår bransch. 2018 blev året som präglades av 
det extremväder som forskarna i decennier varnat för. Efter en kall och snörik senvinter kom en 
het sommar med extrem torka vars fulla konsekvenser vi ännu inte sett de fulla följderna av. En 
väckarklocka för många om de pågående klimatförändringarna.  
 
Stängningen av fyra kärnreaktorer och satsningar på elbilar mm kommer att påverka tillgången på eleffekt 
vintertid. El för uppvärmning blir alltmer ifrågasatt. Elpriset stiger redan och priset per kWh är det 
högsta sedan 2008 och förväntas vara fortsatt högt. Internationellt stiger priset på utsläppsrätter och 
en svag krona gör att det nu är lönsammare än på länge att konvertera till förnybar energi. Rimligtvis 
borde allt detta tillsammans bidra till att vår förnybara bioenergi åter hamnar i fokus. Vilket natur-
ligtvis är positivt och kommer att gynna våra medlemmar.  
 

”Vi hoppas att så många som möjligt kan komma till Lidköping den 31 oktober. Att delta 
i årets strategimöte är viktigare än någonsin och dina åsikter kan vara avgörande för 
PelletsFörbundets framtid” – säger Peter Granborn 
 
De som önskar samlas redan kvällen innan för att äta en bit mat och mingla lite tillsammans. Be-
roende på hur många vi blir ber vi att få återkomma med tid och plats för detta samkväm. 
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Kostnad: Medverkan är naturligtvis gratis för dig som är medlem i PelletsFörbundet. 

Väljer du att övernatta bokar du detta själv och du står för den kostnaden. Nedan 
hittar du länkar till några alternativa boenden. 
 
-Best Western Plus Edward Hotel https://www.edwardhotel.se/ (1 425 kr) 
-Stadshotellet Lidköping http://lidkopingstadshotell.se/ (1 160 kr) 
-Hotell Rådhuset Lidköping http://hotellradhuset.se/ (1 100 kr) 
-Hotell Läckö Lidköping http://hotellacko.se/sv/ (1 250 kr) 
-STF Hostel Lidköping https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-lid-
koping-vandrarhem/ (fr 400 kr och uppåt) 
- Kronocamping Lidköping https://kronocamping.com/ (kontakta receptionen) 
- Närebo Gårdshotell http://www.narebo.se/ (895 kr) 

 
 

Anmälan:  Helst före 20 oktober till irene@pelletsforbundet.se eller via telefon 0510-285 30 
(senast den 15 oktober om du vill vara med och äta kvällen innan)  
  

 

Program 31/10  

 
08.30 Samling i konferenslokalen ”Havret” 

 
09.00 Verksamheten idag 

  Peter Granborn hälsar välkommen 
  Bengt E Löfgren sammanfattar kansliets arbeten idag  
 

10.00 Vad vill vi om framtiden 
  Bengt E Löfgren inleder om framtida möjligheter att stärka ekonomin 
  -Bioenergikluster- finansierat av Energimyndigheten 
  -Certifiering av installatörer/serviceorganisationen 
  -National licenser ENplus   
  Öppen diskussion bland medlemmarna 
 

12.00 Lunchpaus 
 

13.00 Styrelsens alternativa förslag 
  Peter Granborn sammanfattar tre alternativa förslag 
  - Alternativ ”Svebio” 
  - Alternativ ”Energikontor SydOst” 
  - Alternativ ”Branschkansliet” 
..- Alternativa förslag från medlemmar 
 

14.30 Inför det nya året 
  Diskussion om PelletsFörbundet framtida prioriterade verksamhet 
 

15.00 Sammanfattning 
  Peter Granborn sammanfattar dagen 
 

15.15 c:a Avslutning 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Efter mötet stannar styrelsen kvar för att tillsammans diskutera inriktningen på den verksamhet som med-
lemmarna vill ha och utifrån dagens diskussioner värdera vilket eller vilka alternativ man ska gå vidare 
med.  
 
 

Varmt Välkomna  
Styrelsen för PelletsFörbundet  
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