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Förslag till Verksamhetsplan för SERO 2019. 
 
 
Inledning 
 
Syftet med verksamhetsplanen är att beskriva arbetet i SERO under år 2019 och den 
strategi aktiviteterna är baserade på. Återkoppling och utvärdering av året kommer att 
göras med utgångspunkt i detta dokument för att säkerställa kvaliteten i planeringen av 
kommande verksamhetsår. 
 
 
Övergripande verksamhetsmål 
 
Föreningen skall aktivt arbeta för en ambitiös och långsiktig satsning på förnybar energi 
och energieffektiviseringar i Sverige. SERO har som övergripande mål att Sveriges 
energianvändning år 2020 ska till 60 % baseras på förnybar energi, till 90 % 2030 och 
till 100 % år 2045.  
 
För att nå dessa mål ska följande strategier användas: 
 
Aktiv opinionsbildning i alla typer av media i syfte att skapa långsiktigt hållbara 
förutsättningar för utvecklingen av förnybar energi och energieffektiviseringar. 
Påverka makthavare genom bl a uppvaktningar och via vår tidning. 
Sprida kunskap om de förnybara energialternativens fördelar. 
Skaffa fler medlemmar till SERO och starta nya dotterorganisationer. 
Aktivt samarbeta med organisationer som har liknande verksamhetsmål, bl a via olika 
nätverk och arbetsgrupper. Särskilt värdefullt är samarbetet med SVIF, SVAF, EREF och 
Föreningen 100 % förnybart. 
 
 
Verksamhetsmål 2019. 
 
SERO har som mål att 
. öka antalet direktmedlemmar genom medlemsvärvning. 
. Arbeta aktivt inom ”Nätverket 100 % förnybart ” 
. Påverka opinionsbildningen genom debattartiklar o d i media 
. Ordna informationsmöten om förnybar energi och energieffektiviseringar regionalt och 
centralt, bl a i Riksdagen 
Öka spridningen av vår tidning Förnybar energi & Energieffektiviseringar 
Uppvakta regeringen och Energimyndigheten med krav på förbättrade villkor för 
förnybar energi och energieffektiviseringar och verka för att förverkliga vår kravlista på 
ca 25 punkter ( se FEEF nr 4/2018). 
Aktivt söka samarbete med närstående miljöorganisationer som vill verka för en en 
energiförsörjning baserad på 100 % förnybar energi 
Arbeta för rörliga nätavgifter och att förnybar energi ska vara skattefri. 
 
Fortsätta bedriva SEROs internationella arbete inom EREF samt stödja internationella 
och nordiska kontakter med andra NGOs/CSOs, inklusive de baltiska länderna.  
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Ekonomi 
 
Föreningens ekonomi är ansträngd. Därför kommer åtgärder att vidtas för att stärka 
föreningens ekonomi, bl a via företagssponsorer och projektansökningar. 
 
 
För att åstadkomma dessa aktiviteter har SERO följande funktioner och kanaler: 
 
Tidningen Förnybar energi och Energieffektiviseringar ska utvecklas till en viktig 
opinionsbildande tidning som ska nå lång ut 
 
Hemsidan sero.se ska vara aktiv så att SEROs tillgänglighet i omvärlden ökar. SERO ska 
också vara aktiv på Facebook. Regelbundet återkommande artiklar och analyser gjorda 
av styrelsemedlemmar ska införas på hemsidan 
 
Presentationsmaterial ska tas fram t ex i form av PDF-bilder, Power Point-
presentationer och foldrar för att underlätta information i form av föredrag och 
uppvaktningar. 
 
Inom styrelsen ska arbetsgrupper bildas med olika inriktningar mot en hållbar 
energiförsörjning. Dessa grupper ska vara aktiva inom opinionsbildningen bl a genom 
skrivna artiklar.  
 
SERO ska aktivt arbeta för att förbättra villkoren för småskalig vind- och vattenkraft. 
 
Arrangera energiseminarier, både regionalt och nationellt 
 
Delta i viktiga energikonferenser i Sverige 
 
Regelbundet ha kontakt med företrädare för regering och riksdag 
 
Skriva remisser på statliga energiutredningar, vid behov. 
 
Bevaka kärnavfallsfrågan och kärnkraftsfrågor aktivt.  
 
Skicka pressmeddelanden 
 
 
 
 Mars 2019 
 
Styrelsen 
 
  
 


