Välkommen till:

PelletsFörbundets Temadag & Årsmöte 15 april
PelletsFörbundet hälsar alla hjärtligt välkomna till vårens Temadag i Kvänum. Programmet
och efterföljande middag är öppet för alla. Vi tör lova en spännande dag med mycket
information. Missa inte tillfället att lyssna till landets skarpaste föreläsare.

Anmälan senast 7 april till kansliet !:
0510-285 30
irene@pelletsforbundet.se

Programmet för dagen
09.00

09.20
09.45

10.15
10.30

10.50

11.10

12.00
13.00

14.30
15.00

16.00

Välkommen till Kvänum
Lars Åbom hälsar välkommen liksom
Thomas Kvist, Kvänum Energi presenterar företaget
Året som gått
Bengt E Löfgren redovisar statistik och försäljning i Sverige och Världen
Bättre totalekonomi för pelletstillverkningen
Michael Finell om erfarenheterna från forskningen i Pelletsplattformen II
och presentation av aktuella forskningsresultat
Fikapaus
Checklista vid konvertering av oljepannor
Anders Adolfsson Suricata Energi & Miljö berättar om vad man ska tänka på
i samband med konvertering till biobränslen
Ett PelletFörbund för hela branschen
Jörgen Mannheimer Greenbox Energy berättar om hur man skapar en
gemensam plattform och bygger ett starkt PelletsFörbund
Nya produkter ger nya möjligheter
Thomas Kvist Kvänum Energi AB presenterar företagets pelletssatsningar
Robert Ingvarsson Janfire AB om pellets i Ångpannor och andra
spännande projekt
David Andrae Vänertekno AB om pellets i spannmålstorkar och
industrivärme
Staffan Lundegårdh Ariterm AB nästa generation av pelletspannor i villa
Lunch
Om väder, klimatförändringar och dess konsekvenser för oss alla
Madeleine Westin TV-meteorolog och klimatdebattör föreläser om vår
tids kanske största utmaning och om behovet av klimatneutral energi
Fika
Energikommissionen skall ta fram färdplanen
Vi jobbar på att få någon med insyn i Energikommissionen att komma till oss
och redovisar hur arbetet för ett fossilfritt Sverige ska se ut. Mer information
kommer inom kort.
Avslutning

16.30

Årsmötesförhandling (endast för medlemmar)
Möjlighet till studiebesök till Kvänum Energi AB direkt efter mötet

18.00 c:a

Årsmötesmiddag där föredragshållarna är inbjudna gäster

Avgift för medlemmar i PF är 500 kr plus moms - och icke medlemmar debiteras 1 000 kr
plus moms. I avgiften ingår deltagande under dagens föreläsningar och efterföljande 3rätters middag. Bindande anmälan krävs av alla senast kansliet tillhanda den 7 april.
Utebliven närvaro debiteras med 500 kr plus moms, logi ingår ej.
Vi har reserverat ett antal rum på Hotell Lumber & Karle som du bokar själv via telefon
0512-709 00. Kostnad per enkelrum: 978 kr, per dubbelrum: 1 156 kr (exkl moms)
http://www.lumberkarle.se/
Styrelsen för PelletsFörbundet
Vi vill samtidigt rikta ett varmt tack till våra Sponsorer:

