Stockholm 2019-04-16

Välkommen till Svebios årsmöte och Vårmöteskonferens.
Den 8 maj på Svea konferens, Holländargatan 10, Stockholm!
Bäste medlem i Svebio!
Välkommen på årets vårmöte där vi kommer att träffa bioenergiexperter från
Energimyndigheten. De hjälper oss att reda ut tre aktuella frågor. Den första är frågan om
biomassatillgångar, vad räcker de till? Åsa Forsum kommer att tala om ”Bioenergi på rätt sätt”
en rapport från fyra myndigheter inklusive Energimyndigheten om potentialen för svensk
bioenergi. Dessutom kommer Kjell Andersson berätta om resultatet från vårt projekt med FNorganet IRENA (International Renewable Energi Agency). Det behandlar ämnet ”Hur mycket
biomassa växer det i världens boreala skogar om de sköts som i Sverige och Finland”.
Den andra aktuella frågan är utmaningarna i elsystemet om effekt på nationell och lokal nivå.
Här får vi lyssna till Maja Lundbäck, Svenska Kraftnät och Sofia Andersson pratar om forskning
och kraftvärmeutveckling. Kraftvärmeverken behövs i energisystemet, hur ändrar vi på att det
lokala kraftvärmeverket inte får lönsamhet trots att effekten behövs i staden?
Den tredje frågan handlar om biodrivmedelsmarknaden. Noak Westerberg utreder hur
reduktionspliktskurvan ska se ut efter 2020. Därefter diskuterar vi bonus-malussystemet och
varför man ska betala en extra skatt på dieselbil även om man tankar den med förnybar diesel?
Vi önskar er varmt välkomna till Svebios årsmöte och Vårmöte för att träffas, umgås och
diskutera aktuella bioenergifrågor. Programmet finner ni på; www.svebio.se
Deltagande i enbart årsmötet är gratis men anmälan krävs. Deltagande i Vårmöteskonferensen
kostar 900 kr för medlemmar. Det går bra att anmäla sig via vår hemsida www.svebio.se. På
hemsidan finns också inom kort årsmöteshandlingar och valberedningens förslag.
Med vänlig hälsning

Gustav Melin, VD
Svenska Bioenergiföreningen

PS. Observera

Enligt förslag ska stämman för andra gången fatta beslut om att kallelse till årsstämma inte
behöver skickas ut per brev utan kan skickas med e-post. Om vi inte har din e-post önskar vi att
du skickar ett mail till info@svebio.se. Detta är det sista årsmötet vi kallar till per brev. DS.
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