PelletsFörbundets Årsmöte & Konferens 2019
Datum och tid:
Plats:

Tors 4 april 09.00- 16.30
Jönköping Energi, Torsvik Kraftvärmeverk, Jönköping.

Årets årsmöte kommer att hållas hos Jönköpings Energis kraftvärmeverk vid Torsvik
torsdagen den 4:e april 2019. Vi inleder med ett studiebesök och rundvandring på kraftvärmeverket i Torsvik. Till studiebesöket och eftermiddagens föreläsningar är alla välkomna.
Torsvik är det största av Jönköpings Energis två kraftvärmeverk. Verket är, sedan starten 2006,
igång dygnet runt, året runt, sånär som på några veckors underhåll. Det senaste tillskottet är ett
biobränsleeldat verk som stod klart hösten 2014. Fjärrvärmenätet är utbyggt i större delen av Jönköping och Huskvarna. I Norrahammar och Gränna finns det mindre nät. Ungefär 30 000 hushåll
och lokaler i kommunen värms idag med fjärrvärme. Elen som produceras i de båda verken motsvarar hushållsel till 25 000 hushåll. Tillsammans står de båda verken på Torsvik för 90% av fjärrvärmebehovet och 20% av den el som används i Jönköping Energis nätområde.
Som vanligt har vi passat på att bjuda in några aktuella föredragshållare ger oss en inblick i
vad som är på gång för att nå ett koldioxidfritt välfärdssamhälle där vår bransch och våra
företag utan tvekan kommer att spela en nyckelroll.
Kostnad:

Årsmötet, enbart för medlemmar, på förmiddagen är gratis, men vill du som medlem i PF eller Svebio vara med hela dagen betalar du 250 kr plus moms. Är du
inte medlem betalar du 450 kr plus moms. Då ingår fika och lunch under dagen.

Middag:

För de som önskar träffas vi kvällen innan för en gemensam middag på en trevlig
krog i centrala Jönköping. Vill du övernatta står du för den kostnaden.

Anmälan:

Senast den 20 mars till maria.zettergren@svebio.se eller via telefon 0510-285 30

Efter att bioenergin i samhällsdebatten varit lite i skuggan av en elektrifiering finns det idag
många positiva signaler. All fler inser också att vår bransch verkligen kan göra skillnad.
Från styrelsen sida är vi naturligtvis medveten om att media fortfarande hellre skriver kritiska
artiklar än framhåller vår bransch positiva tilläggsvärden och att det fortfarande finns olika åsikter kring framtidens energiförsörjning. Mot den bakgrunden är det viktigare än någonsin att vi
arbetar tillsammans för att vi via våra branschorganisationer, och till en rimlig kostnad, ska
kunna påverka vår framtid. Du och ditt företag är viktiga för att vi skall lyckas.

Varmt välkommen till årets årsmöte där du som medlem skapar framtiden
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Program 3/4
För de som önskar träffas vi kvällen innan för en gemensam middag på en trevlig krog i centrala Jönköping. Plats meddelas senare.
Vill du övernatta står du för den kostnaden.

Program 4/4
09:30- 10:00

Samling med morgonfika

10:00- 11:00

Studiebesök med rundvandring

11:00- 12:00

Årsmötesförhandling enbart för medlemmar

12:00- 13:00

Lunch (Styrelsen har konstituerande sammanträde)

13:00- 13:30

Certifierad Energiinstallatör enl förnybarhetsdirektivet/BFS 2015:4 CIN 2.
Peter Rohlin, Incert, berättar om bakgrunden kring certifieringen

13:30- 14:00

Vad händer på Naturvårdsverket?
Anna Forsgren, Naturvårdsverket, om regeringsuppdrag som ska snabba på
utfasningen av de gamla vedpannorna och det senaste kring Klimatklivet

14:00- 14:30

Swedish Bioenergy Climate Solutions
Susanne Paulrud RISE, berättar om vårt gemensamma internationaliseringprojekt som finansieras från Energimyndigheten

14:30- 15:00

Lagerberedskap med pellets
Johan Vinterbäck, Energimyndigheten om nationell lagerinventering

15:00- 15:30

Kansliet berättar om PF:s verksamhetsplan 2019
Gustav Melin Svebio, förklarar vår nya verksamhetsplan och hur det nya
kansliet är tänkt att fungera

15:30 C:a

Avrundning med eftermiddagsfika

Varmt Välkomna
Styrelsen för PelletsFörbundet
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