
 
 

 
Anteckningar från möte 2018-3 med Svenska Nationalkommittén för CIGRE 
 
Tidpunkt: Fredag den 5 oktober 10.00 – 14:00 
Plats: Energiforsk, konferensrum Aktern&Fören samt telefonmöte, 08-677 25 60, kod 
71612# 
 
Svenska Nationalkommittén: 
Ulf Moberg, ordförande 
Bo Westman, vice ordförande 
Claes Bengtsson (per telefon) 
Per Norberg 
Daniel Salomonsson ersätter Peter Sigenstam under 2018 
Olof Samuelsson (per telefon) 
Mehrdad Ghandhari  
Jörgen Blennow (per telefon) 
Susanne Stjernfeldt, sekreterare 
 
Förhinder: - 
 
 
Agenda 

1. Mötets öppnande 
2. Föregående protokoll 
3. Budget 2018, Avtal, Verksamhetsår 2019-2020 
4. Medlemskap, plan för nya samt medlemsräkning 
5. Information från CO 
6. SC-representant, vakans SCC3 
9. Övrigt 
10. Nästa möte 
11. Mötets avslutande 

 
1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnade mötet och hälsade samtliga, och speciellt Daniel, välkomna. 
Samtliga presenterade sig. Daniel berättade att han nu är chef för kraftsystem-
analys och ansvarig för Protective Relay Coordination på E.On. Tidigare arbetade 
han som konsult på KIC InnoEnergy och på Vattenfall R&D. 
Dagordningen godkändes. 

 
2. Föregående protokoll 

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 
 
 



 
 

3. Budget 2018, Avtal, Verksamhetsår 2019-2020 
Budgeten för 2018 följs upp månadsvis. Målsättningen är fortfarande att inte 
överskrida denna, vilket troligtvis kommer att bli svårt.  
 

Claes och Bosses uppfattning är att avtalet är påskrivet av ABB, men Ulf har ännu 
inte fått det. Claes ska följa upp var avtalet är i vår process. 
Vår process är att Leif Pettersson på ABB signerar avtalet först och sedan skickar 
det till Ulf och därefter till Energiföretagen Sverige och sist Energiforsk.  
 
För att kunna uppdatera medlemsförteckningen i god tid inför betalning av 
medlemsavgiften till CO behöver fakturering ske tidigt på året. Offerten för 
CIGRE föreslås därför omfatta två år men fakturering sker på årsbasis. På nästa 
möte ska vi besluta om en tvåårig budget. 
Susanne ska fr.o.m. 2019 hantera nya medlemmar kvartalsvis och detta ska 
framgå på hemsidan. ABB och Svk ska ta höjd för 4 st nya medlemmar var i 
samlingsfakturan. 
 

4. Medlemskap 
Medlemsantalet har minskat något sedan årsskiftet då direktfakturering började 
tillämpas. Några aktuella förändringar: 

• S Gubanski kan bli aktuell som pensionär fr.o.m. 2019. 
• Mehrdad har följt upp att S Sadarangani, KTH, nu är pensionär. 
• Hans Edin, KTH och Peiyuan Chen, Chalmers sponsras av Svk och ABB. 
• Arun Khilnani bör kunna gå in som studentmedlem. Susanne ska maila 

underlag till Jörgen som följer upp. 
 

För Skellefteå kraft är det förmånligt att vara kollektiv medlem. Susanne ska 
sammanfatta  och meddela dem vilka förmåner de har. 

 
5. Information från CO 

1) Ulf berättade att vi (SNC) kan få ekonomiskt stöd för att uppmuntra 
marknadsförande åtgärder. Sista ansökningsdatum är den sista November 
2019. Eventuellt kan CIGRE Forum passa in här. Vi behöver bevaka det om ett 
år när det blir dags att ansöka om medel. 

2) Vi har fått propåer om olika symposier som Ulf har skickat vidare. Bosse 
berättade att ABB har skickat in ett till Danmarks off-shore evenemang i 
Ålborg. 

 
6. SC membership 

SCC3 är en viktig gruppering och det är prioriterat att hitta en svensk 
representant. 
Ulf har pratat med Svk:s miljöansvariga chef och hon tar med sig frågan och 
diskuterar internt.  



 
 

Vi har fått en intresseanmälan från Manoj Pradan, ABB, som arbetar med 
energieffektivitet. Detta är bara en liten del av den efterfrågade kompetensen. 
Susanne hänvisar honom till att söka sig till lämplig arbetsgrupp. 
 

7. Övrigt 
CIGRE Youth Section: Nätverk för unga ingenjörer finns i flera länder (tex New 
Generation Network i UK och US) som träffas regelbundet och besöker olika 
arbetsplatser och det ingår att ta fram och presentera egna artiklar. Det finns 
intresse hos ABB, både från de yngre medarbetare (under 35 år) och även deras 
chefer. Nationalkommittén ansåg att förslaget var så pass intressant att Bosse ska 
göra ett förslag (organisation, finansiering) till nästa möte. Yngre medarbetare 
(max 35 år), är målgrupp. Ulf ställer upp som bollplank.  
 
Reflektion om sessionen 2018: 
Flera möten var förlagda parallellt under konferensen vilket gjorde att det inte 
gick att delta på alla intressanta seminarier och workshops. Bland höjdpunkterna 
som nämndes var workshopen om framtidens distribution,  
halvdagssessionen om integrerade kraftsystem där konsumenter gradvis 
förändras till prosumenter. Även poster sessionerna har lyft och bidrog till 
konferensens nytta.  
Claes rekommenderade artikeln RP299 som finns att ladda ner från e-CIGRE.  
Ulf blev invald i Technical Council från Administrative Council. 
Ulla Sandborg, GD på Svk, deltog tillsammans med Ulf på ett uppskattat CEO-
event där de deltog i en workshop som tog upp värdet av CIGRE, diskussioner 
vad CIGRE betyder och vad vi kan göra för CIGRE. Ulf och Susanne var på 
CIGRE:s branding session med information om grafisk profil och broschyrer samt 
KMS-utbildningen.  
 
Susanne ska begära ett utrymme där vi skulle kunna utbyta info för SNC. Vi ska 
sedan ta sedan beslut om vi ska använda detta istället för Filr. 

 
8. Nästa möte 

Det beslutades att nästa NC-möten ska vara  
- torsdag den 29 november 2018 kl 10:00-14:00 

Tema: budget, CIGRE Youth Section 
 
9. Avslutning 

Ulf tackade samtliga för ett bra möte och avslutade detsamma. 
 

 
Vid anteckningarna 
Susanne Stjernfeldt, sekreterare 


