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Allmänt
Verksamheten i föreningen har under året varit omfattande. Styrelsen har under året
haft 6 protokollförda sammanträden samt 13 möten med Arbetsutskottet. Under året
har Göran Bryntse varit ordförande för SERO. Vice ordförande är Charlotte HedbomKullander. Ett välbesökt årsmöte 22-23 maj samordnat med SVIFs årsmöte hölls i
Ullared med föredrag av bl a riksdagsledamoten i Energikommissionen, Penilla Gunther,
KD, Peter Karlsson, Energirådgivarna, Sten Lilienau, NEAS och Gert-Olof Holst från
Power Cell.
Årsmötet hölls som vanligt i god anda. Valberedningens ordförande, Alfred Maultasch,
presenterade den nya styrelsen, som i huvudsak är samma som 2017. Charlotte
Kullander-Hedbom valdes till ny vice ordförande efter Ann-Kristin Johansson, nu vice
ordf. i COOP, som klev ner till suppleantplats. Sven Bernesson invaldes som ordinarie i
styrelsen. En traditionsenlig fest hölls kvällen innan tillsammans med SVIF med ca 50
deltagare.
Samarbetet om elcertifikat med NEAS har fortgått under året, bl a genom medverkan vid
några seminarier. Samarbetet med SVIF har fortsatt kontinuerligt och samarbetet med
SVAF har utvecklats under året. Bland annat har vi haft gemensamma uppvaktningar
med SVIF och SVAF i januari av Vattenfall och Lise Nordins utredning om stöd till
småskalig elproduktion. SERO är också medlem i föreningen 100 % förnybart.
Verksamhetsåret har tyvärr även 2018 inneburit en betydande ekonomisk förlust för
SERO, se särskild redovisning. För små annonsintäkter i tidningen och reducerade
möjligheter att utnyttja ingående moms är faktorer som bidragit till förlusten.
Energipolitisk verksamhet
Styrelsemedlemmar har deltagit i ett antal energiseminarier, främst i Stockholm.
Christer Söderberg har varit SEROs representant i styrelsen för föreningen 100 %
förnybart. 15 januari uppvaktades Vattenfalls ledning av SVIF, SVAF och SERO om
energipolitik och samarbete. Inget resultat.
Vi uppvaktade också Lise Nordins utredning om småskalig elproduktion, förvånande
nog utan resultat.
Ett betydande antal skrivelser och remissvar har skickats till makthavare. Debattartiklar
har publicerats i flera tidningar. Göran B har hållit några föredrag om
energiförsörjningen, bl a i Strömstad och under Almedalsveckan. Föreningen 100 %
förnybart, där SERO medverkar genom Christer Söderberg, har också publicerat några
debattartiklar.
SERO har med hjälp av stöd från Kärnavfallsfonden bevakat problemen med lagring av
det högaktiva kärnavfallet genom Roland Davidsson, Olof Karlsson, Göran Bryntse och
Leif Göransson.
Gruppen har svarat på ett antal remisser angående SKB:s ansökan om tillstånd att
uppföra anläggningar för att ta hand om kärnavfall. Delvis tack vare SEROs insatser

bedömde Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt i januari att KBS-metoden inte
var säker.
SEROs arbetsutskott
Har under året bestått av Göran Bryntse, Christer Söderberg, Olof Karlsson, Peter
Danielsson och Roland Davidson, Anders Björbole och Charlotte Kullander-Hedbom.
Tidningen
Vår tidning, Förnybar Energi & Energieffektivisering, har kommit ut med fyra nummer
med Staffan Bengtsson, Teknikförlaget, Halmstad, som redaktör. Det normala omfånget
är nu 32 sidor. Redaktionsrådet, bestående av Göran, Christer, Staffan, Roland, Sven,
Charlotta och Olof har haft 7 möten under året. Flertalet artiklar har skrivits av
medlemmar i SERO. Tidningens upplaga är normalt ca 2500 ex och skickas till många
makthavare i energipolitiken.
SERO Service AB
Verksamheten i SERO Service AB har under verksamhetsåret fortgått. Bland annat har
vårt bidrag från Kärnavfallsfonden för bevakning av Kärnavfallsproblemen
administrerats av SERO Service.
Servicebolaget, som är ett helägt dotterbolag till SERO, har en egen budget och upprättar
egen årsredovisning. Årsmötet hölls 31 maj.

Internationellt
SERO har aktivt deltagit i den europeiska verksamheten inom förnybar energi. Göran
Bryntse omvaldes vid årsmötet i Lissabon till Vice President i EREF , European
Renewable Energies Federation, och har deltagit i tre andra möten samt ett antal
telefonkonferenser. Göran har också deltagit i tre dialogmöten om Eus energipolitik på
Miljödepartementet resp. Näringsdepartementet. Genom EREF, som regelbundet
lämnar viktiga synpunkter på de förslag som kommer från EU-kommissionen, har SERO
kunnat påverka Eus energipolitik.
SERO mottar 20 x av tidningen New Energy 4 gånger om året.
Göran Bryntse deltog aktivt 8 juni i ett internationellt seminarium om Euratom i
Köpenhamn, bl a som moderator, med syfte att revidera Euratom-fördraget från 1950talet som medger subventionering av kärnkraft.
SERO har således ett omfattande internationellt nätverk, framförallt inom EU, att tillgå.

Ekonomi
Ekonomin för SERO framgår av bifogad ekonomisk årsrapport av Peter Danielsson.
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