
Årsmöte PelletsFörbundet 2018 
12- 13 april Isaberg Mountain Resort, Nissastigen, 330 27 Hestra 

(http://www.isaberg.com) 
 

Årets årsmöte kombineras med en ”Strategikonferens” där styrelsen tillsammans med 

medlemmarna diskuterar vad vi kan göra för att bättre tillgodose våra medlemmars önskemål. Det är 

här vi lägger upp riktlinjerna för den kommande verksamheten.  

Som inspirationkälla har vi bjudit in Mikael Eliasson, en verklig entreprenör om alltid ser till 

möjligheterna och vägrar acceptera det omöjliga. Strandudden Lifestyle förverkligar drömmar och 

skapar ett hem utifrån personliga val och värderingar. Andreas Albihn, Conexio AB är en 

försäkringsmäklare som specialiserat sig på att bygga försäkringslösningar åt energibolag och andra 

typer av högriskverksamheter. 

Platsen vi valt är denna! På Isaberg finns utmärkta möjligheter att ha konferenser med 

arbetsro kombinerat med teambyggande aktiviteter. I huvudanläggningen finns 11 konferensrum 

med full service och plats för upp till 200 personer. I direkt anslutning till konferenslokalerna ligger 

restaurang Höganloft. Här dukas det fram både fika och goda måltider för konferensgästerna. 

 

 
Boka ditt boende genom receptionen på 0370-339300 alt. info@isaberg.com så hjälper de er. 

Eller boka online på http://www.isaberg.com/sv/sommar/boende/boka-boende-online/ 

Anmälan till irene@pelletsforbundet.se eller telefon 0510-285 30 senast den 4:e april. Meddela när 

ni kommer och även om ni har speciella önskemål när det gäller måltider och middag. 

Notera att det är viktigt för planering av storlek på lokaler, måltider etc att ni anmäler er i tid.  

Strategikonferensen och årsmötet är öppet för alla som vill medverka. För våra medlemmar i 

PelletsFörbundet är medverkan gratis (så när som på boendet). Övriga, ännu ej medlemmar, betalar 

600 kr för middagen och 900 kr för seminariet. Alla priser är exklusive moms. 

 

Varmt välkomna till årets största medlemsmöte.  

https://strandudden.com/
http://www.conexio.se/
http://www.isaberg.com/sv/sommar/boende/boka-boende-online/
mailto:irene@pelletsforbundet.se


Program  

Torsdagen 12:e april 

EM Incheckning på boendet i Isaberg 

15.00 Samling i kafeterian där Mikael Eliasson möter upp 

 - därefter avfärd till Strandudden Gated Community 

   för ett studiebesök på plats 

19.00 Årsmötesmiddag (obs anmälan till kansliet behövs)  

 

Fredagen 13 :e april 

08.30 Samling i konferenslokal ”Bjärsved” 

 - Välkommen till PelletsFörbundet     Peter Granborn ordf. PelletsFörbundet 

FM Strategikonferens: Hur ska vi samarbeta bättre. Inledning av: 

- Om att jobba i motvind      Mikael Eliasson, Strandudden 

- Hur kan vi försäkra vår pelletsprodukton?     

    Aktuellt efter brandtillbud och pelletsbrist  , Andreas Albihn, Conexio AB 

- Kunskap är lätt att bära     

    Om utbildning, certifiering mm     Henrik Persson, RISE 

- Service är nyckel till framgång     

    En bättre serviceorganisation?     Bengt Erik Löfgren, Pelletsförbundet 

12.30 Lunch 

13.30 Årsmötesförhandling 

 - Dagordning och handlingar mm kommer att läggas 

   upp på hemsidan 

14.30 Uppsummering av dagen 

15.00  Avslutning med eftermiddagsfika 

 

 

 

”Som medlem i en bransch- 
organisation tror man på att om 
man agerar tillsammans ger det 
ett bättre resultat än då man  
agerar enskilt var för sig”  
 


