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BETECKNING  

EV10700  

 susanne.stjernfeldt@energiforsk.se  

Datum 2019-09-09 

0BStyrgruppsmöte nr 3 2019 för Energibranschens 
standardiseringsprogram inom SIS 2019 

Närvarande: 
 Anna Hinderson, Vattenfall (ordförande)  
 Harald Andersson, E.ON Energilösningar 

Per Lindeberg, Göteborg Energi 
Susanne Stjernfeldt, Energiforsk 
 
Niclas Widell, SIS (gäst) 
Annika Palm, SIS (gäst) 

  
Ej närvarande:  
 Leif Nordengren, Energiföretagen Sverige 
  
Datum och tid: 2019-09-09 kl 10:00 – 14:00 

Plats: Konferenslokal Björken och Skype/Telefon 
 
 

1.  Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
Leif har meddelat att han kommer att vara ordinarie i styrgruppen 
framöver. Ola Axelsson på Tekniska Verken ska kallas fr.o.m. år 2020 som 
efterträdare till Ulrica Eliasson i styrgruppen. 
 

2.  Dagordningens godkännande 
Föreslagen dagordningen godkändes. 
 

3.  Föregående mötesprotokoll 
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna. 
 

4.  Presentation av SIS 
Niclas Widell och Annika Palm från SIS anslöt till mötet med syfte att 
informera om SIS, diskutera former för fortsatt samarbete och följa upp 
beslut från budgetdiskussion innan sommaren. Diskussion/beslut 

- SIS bekräftade den tidigare överenskomna budgeten för 2019 och 
antalet deltagare för varje TK.  

- SIS erbjöd att budgeten och antal deltagare även kan gälla för 
2020. Susanne ska återkomma till SIS i den frågan. I mitten av 
oktober vill de få besked om vilka TK:ar som Energiforsk 
finansierar. 

- Styrgruppen förde fram att tydligare regler för finansiering skulle 
underlätta för oss att göra budgetplanerna för kommande år.  

- SIS ska ta fram uppgift om i vilka av de TK Energiforsk stöder som 
Sverige har sekretariat (svensk ordförande, sekreterare och andra 
roller i arbetsgrupper).  
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- SIS ska också ta fram en översikt på förväntade förutsättningar i de 
kommittéer som Energiforsk och kraftbranschen är aktiva i (SIS 
nämnde att MSB arbetar med fyra grader; välja bort, bevaka, 
påverka och leda. 

- Styrgruppen nämnde områden som kan vara intressanta för 
framtiden – ex.vis digitalisering, CCS/CCU, termisk lagring, cirkulär 
ekonomi – och bad SIS att återkomma om vad/något 
standardiseringsarbete pågår inom dessa. 

 
5.  Uppföljning av verksamheten 2019 

Anna har presenterat SIS Standardiseringsverksamheten på ett möte i 
forskningsprogrammet Future Heat. Styrgruppen har fått presentationen. 
Harald föreslog attstyrgruppen ska ta fram ett brev till Energiforsks styrelse 
för att be dem förorda att Energiforsks samtliga forskningsprogram ska 
avsätta 3 % av sin ekonomi till standardisering.  
Beslut: Susanne ska ta fram ett utkast på brev, som sedan stäms av i 
styrgruppen och med ordförande i SEK-projektet och sedan 
programstyrelsen innan det lämnas över till Markus Wråke som är VD på 
Energiforsk. 
 
Susanne ska skicka en faktura till Henrik Wingfors för den vikta stöttningen 
på 50 kkr som styrgruppen kom överens om med Energiföretagen Sverige. 
 
Videoinspelningar har påbörjats och ska publiceras på vår hemsida. 
 

6.  Planering för år 2020-2021 
Styrgruppen beslutade att delge alla våra finansierade SIS-engagerade 
ett utkast på budget 2020-2021 där det framgår vilka som omfattas och 
därmed ge möjlighet att ha synpunkter på styrgruppens förslag på 
prioritering. Detta för att stämma av den bild som SIS har förmedlat. 
Susanne har pratat med kollegerna i olika program på Energiforsk om de 
kan hjälpa till med specifik finansiering samt följer om det finns ny 
möjlighet till allmän finansiering av Vinnova. 
 
Styrgruppen konstaterade att skriften till SIS inte är längre aktuellt.  

  
7.  Presentation 

Harald ska presentera området ”Fjärrvärme & Värmemätning” på nästa 
styrgruppsmöte.  
 

8.  Kommunikationsaktiviteter 
Årsrapporten från 2018 är klar och ska publiceras. 
Styrgruppen hade några kommentarer på kommunikationsplanen vilket ska 
föras in innan den presenteras för programstyrelsen. 
Arbete har påbörjats att beskriva de prioriterade kommittéerna på 
hemsidan. 
Stryrgruppen diskuterade att ha standardiseringsmingel de år det inte är 
seminarium. 
Strategidokumentet ska uppdateras så det harmoniseras med 
kommunikationsplanen. 
 

9.  Övriga frågor 
Punkten utgick. 

 
10.  Möten 2019 

Nästa möte fastställdes  
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- torsdag den 7 november kl 15:30 – 16:30, i anslutning till seminariet 
Tema: Ekonomi och Harald ska presentera Fjärrvärme & Värmemätning 
 
Vid behov ska Susanne kalla till ett telefonmöte för att stämma av 
budgetfrågor för nästa år. 
 

11.  Mötets avslutande 
Ordförande tackade för ett väl genomfört möte och avslutade mötet. 

 

 
 
 
 
Vid anteckningarna                                           Justeras 
 
Susanne Stjernfeldt, sekreterare                    Anna Hinderson, ordförande 

 


