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Styrgruppsmöte SEK/IEC Standardisering 1/2019 - 
PROTOKOLL 
 

Plats Energiforsk, konferensrum Kastanjen och  
telemöte 08-677 25 60, kod 48059# 

Datum den 1/2 2018 kl 9:00 – 11:30 

Närvarande Viktoria Neimane, Vattenfall Eldistribution (ordförande) 
Erik Thunberg, Svk (via telefon fr kl 10:30) 
Matz Tapper, Energiföretagen Sverige 
Perolof Andersson ers Linn Saarinen, Vattenfall 
Vattenkraft (via telefon) 
Susanne Stjernfeldt, Energiforsk 

Frånvarande Thomas Pehrsson, E.ON Sverige Elnät  
Erik Lejerskog, Ellevio 
Peter Altzar, Fortum 

 
1. Inledning och välkommen 

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes av samtliga efter byta av punkt 6 och 7. 
 

3. Förgående protokoll 
Ordförande gick igenom föregående protokoll. Föregående protokoll 
godkändes och lades till handlingarna. 
 

4. Bevakningsuppdrag 2018, uppföljning 
I skrivande stund kommer 250 kkr att kunna föras över till år 2019. 
Anledningen till detta är att i vissa TK:ar har ingen aktivitet skett under 2018, 
en uppdragstagare har bytt arbetsgivare eller så lades inte beställning p.g.a. 
utebliven rapportering. Styrgruppen beslutade att denna summa ska 
överföras till uppdragstagarna för år 2019. Michell Andersson ska få 
fakturera för arbete i TK 78 p.g.a. att han har skickat in en slutrapport där. 
 

5. Preliminär budget 2019, prioritering  
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Programstyrelsen har beslutat om en ettårig budget samt en nivå med en 
minskning på 20% (d.v.s. alternativ 2). Styrgruppen gick igenom 
prioriteringen och kompletterade med finansiering som ärvdes från 2018. 
För resultat efter detta, se ”Budget SEK 2019 190201”. Om behov av beslut 
om budget behövs innan nästa möte, tas detta per e-post. 
 

6. Kommunikation och informationsspridning 
Seminariebudgeten ligger i och med beslut på dagens möte i paritet med 
förväntad kostnad. Styrgruppen beslutade att fråga Henrik Wingfors om han 
kan moderera. Viktoria ska vara talare för SEK-delen. Andra teman 
föreslogs vara talare från VolvoCars, test av VR samt framtidens städer 
alternativt Stina Wallström som arbetar med standardisering på IKEA (och 
är styrelseordförande på SEL Elstandard). Susanne ska arbeta vidare med 
upplägget och maila om eventuella beslut måste tas. 
 
Styrgruppen föreslog att Anders Johnsson på Vattenfall skulle lyftas upp 
som en eldsjäl i Tidningen Energi. 
 

7. Elektrotekniska rådet 
Erik T berättade att på senaste mötet diskuterades Brexit och hur 
Storbritannien ska hanteras i den europeiska standarden efter 2020 (för till 
dess gäller ”business-as-usual”). 
Rådet pratade även om tillgången av standarder och kostnadsaspekten. 
T.ex. Elsäkerhetsverket hänvisar till standarder och förordningar är 
kostnadsfria. 
En annan diskussion handlade om pensionärer som fortsatte att engagera 
sig i standardiseringsarbete. I elektrotekniska rådet sitter delegater med 
mandat från fullvärdiga medlemmar. Arbete i kommittéer får ske under 1 år 
så överlapp till ersättare hanteras smidigt. 
Vidare togs regeringens standardiseringsstrategi upp. Vilket stöd kan SEK 
förvänta sig av regeringen och berörda myndigheter? Hur ser man på 
Vattenfalls tidigare ”sektorsansvar”? 
Rådet biföll förslag till en ny teknisk kommitté; Personal e-Transporters och 
dels två nya projektkommittéer, dels Binary generation systems och Low 
voltage auxiliary power systems for electric power plants and substations. 
 

8. Övriga frågor 
- Inga övriga frågor 
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9. Nästa möte 
Nästa möte beslutades äga rum hos Energiforsk onsdagen den 12 juni, kl 
10:00-14:00. Tema: Seminariet samt presentation av Denis Anusic (IoT) 
samt Anna Nilsson (Energilagring). 
 

10. Mötets avslutande 
Ordförande tackade för väl genomfört möte och avslutade detsamma. 

 

 

    Susanne Stjernfeldt 
    Forskningsområde Elnät, Vindkraft och Solel 

 

   

    Justeras 

    Viktoria Neimane, ordförande 


