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1. Inledning
Verksamhetsberättelsen avser föreningen EnergiRådgivarnas verksamhetsår 2017. Denna
berättelse beskriver också hur vi avser att verka under 2018.
Föreningen är mitt inne i en omfattande utvecklingsperiod där vi skall rekrytera nya
medlemmar till föreningen. Vi märker att energieffektivisering är ett område som fortsätter att
öka i intresse hos många grupper i samhället, inte minst ungdomar som är på väg ut i
arbetslivet och har en tilltro till sin förmåga att förändra men kanske ännu inte har de
kunskaper som behövs.
Vi ser också att det finns flera grupper inom Energisverige som arbetar ambitiöst för att hjälpa
till att minska energianvändningen, men där arbetet kan gå ganska trögt på grund av att vi inte
har tillräckligt skarpa energikrav vid ny- och ombyggnad. Där vill EnergiRådgivarna vara
med och påverka beslutsfattare så att vi får de tuffa och ambitiösa krav vi behöver för att nå
EU:s mål om 20 % minskad energianvändning till 2020 och för att kunna uppnå målen satta
för 2030 med bland annat 40 % lägre utsläpp av växthusgaser.
Vi har under sista åren genomfört direktsända webbinarie och studiebesök och ser det som ett
lyckat koncept både för nuvarande medlemmar och framtida medlemmar och planerar fler
webbinarie under 2018.
Vi fortsätter även att engagera oss i arbetet för ett 100 % förnybart Sverige 2050, främst
genom att verka för att energieffektivisering är en oerhört viktig del för att nå det målet.
2. Samhällsklimatet
Energiöverenskommelsen är en bred politisk överenskommelse om energipolitikens
inriktning, med fokus på 2025 och framåt. Energianvändningen är ett av fokusområdena
kommissionen arbetar med och EnergiRådgivarna har deltagit i arbetet för att bidra med
inspel om hur viktig energieffektiviseringen är för att på sikt uppnå ett fossilfritt Sverige. Nu
har Energimyndigheten, på uppdrag av Regeringen, tagit fram förslag på sektorer i arbetet
med sektorsstrategier. Nästa steg är att inom varje sektor ta fram en strategi för
energieffektiviseringen i dialog med aktörerna, för att därefter i fas 3 börja arbeta med
genomförande av åtgärder i enlighet med strategierna.
Fortsatt låga energipriser gör att det finns ekonomiskt utrymme för företagen att genomföra
åtgärder. Låga priser gör också att incitamentet för energieffektivisering är fortsatt ganska
svalt. Under året har EnergiRådgivarna kommunicerat möjligheterna med att arbeta med
åtgärder så man är förberedd när energipriserna åter igen kommer att stiga.
Lagen om energikartläggning i stora företag är ett styrmedel som fått effekt senaste året. 2017
gjordes första inrapporteringen och under 2018 kommer den andra att göras. Tiden går fort
och förhoppningsvis innebär detta att många aktörer kommer att förstå nyttan med att ha ett
långsiktigt och systematiskt arbete inom sin organisation för att verkligen få ut den största
nyttan med lagkravet och att också böra arbeta med åtgärderna.
Fortfarande finns utvecklingspotential med omställningen till ett miljövänligt och hållbart
energisystem i Sverige och vi kan göra mycket mer för att minska vår miljöpåverkan. Mycket
har hänt de senaste åren som gynnar energieffektivisering. Vi har både kunskap, engagemang
och vilja hos många aktörer. Vi hoppas att 2018 kommer att bli ett år där energieffektivisering
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kommer att vara väl efterfrågat. EnergiRådgivarna kommer att vara fortsatt engagerade i att
besvara remisser och annat som påverkar utvecklingen för att underlätta för aktörer i sitt
energieffektiviseringsarbete samtidigt som kraven blir tillräckligt skarpa för att snabbt uppnå
ett fossilfritt Sverige där vi ska vara en föregångare i det globala perspektivet.

3. Strategisk inriktning 2018
EnergiRådgivarna skall kunna erbjuda medlemsförmåner till alla kategorier av medlemmar.
Vi arbetar aktivt inom styrelsen för att öka medlemsnyttan genom att arrangera träffar där
medlemmarna ska få värdefull information och kunskap för deras egen verksamhet samt även
möjlighet att nätverka.
Under 2018 kommer vi fortsätta det arbete vi påbörjade för cirka tre år sedan, där vi gjorde en
stor insats med flera aktiviteter för att värva medlemmar. Vi lyckades få ett flertal nya
medlemmar under 2017 men också en del avhopp, så vi behöver fortsätta satsningen att öka
medlemsantalet. Vi är på bra väg att lyckas och framförallt var webbinarie ett lyckokast; detta
kommer att vara en del av det vi satsar på även under 2018, idéerna är många.
Lobbying och information om effektivisering till beslutsfattare av olika dignitet och i olika
typer av organisationer är en viktig del av det vi gör och det kommer vi fortsätta med under
2018. EnergiRådgivarna kommer att delta på något sätt under Almedalsveckan, där vi
förhoppningsvis kommer kunna lobba för mer energieffektivisering i Sverige. Även vår
uppskattade lönestatistik för de medlemmar som är kommunala energi- och klimatrådgivare
kommer vi att samla in igen, så att våra EKR medlemmar bättre kan tillvarata sina intressen,
precis som vi har gjort alla tidigare år.
Vi kommer att fortsätta och utöka samarbetet med andra föreningar och organisationer i
samhället för att kunna samverka på de områden där vi har gemensamma intressen och/eller
samverka administrativt för att kunna hålla nere våra omkostnader.
Följande grupper är strategiskt viktiga för föreningen:
•
•

•

•

•
•

Kommunala energi- och klimatrådgivare – En av de äldsta medlemsgrupperna i
föreningen där vi konkret erbjuder lönekartläggning som extra förmån.
Studenter – För att öka möjligheten att få tillgång till forskningsresultat samt för att
erbjuda en brygga mellan arbetsliv och studier. Vi har instiftat ett studentmedlemskap
(halva priset)
Fastighetsansvariga – För att kunna erbjuda bättre kunskap om energiåtgärder samt
återföring om tekniska och organisatoriska problem för praktiskt genomförande av
åtgärder
Strateger och programansvariga i kommuner och på länsstyrelser – För att knyta
starkare kontakter mellan planering och utförande vad avser teknik, beteenden och
resultat
Energideklaranter och konsulter som arbetar med energieffektivisering – För att
sprida kunskap och information om ny teknik, lagar och regler.
Tillsynsmyndigheter inom energitillsyn och energieffektivisering på kommuner och
länsstyrelser. - För ökad och skarpare tillsyn
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4. Detta har hänt under 2017
Under 2017 har föreningen arbetat aktivt med ett antal olika aktiviteter för att höja
medlemsnyttan och skapa diskussionsforum för energieffektivisering. Här följer ett axplock
av det som har genomförts.
4.1 Webbinarie
Aktuellt om solenergi, ett webbsänt seminarium den 29 mars. Där
Charlotta Winkler, WSP, belyste förutsättningarna för en god solelinstallation och redogjorde
för kostnader, möjligheter för bidrag och ersättning för överskottsel via ett webbsänt
seminarium.
När ska Nära Noll bli nära noll? webbsänt seminarium den 5 april.
Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (MP) tillsammans med
EnergiEffektiviseringsföretagen, Belysningsbranschen, Svensk Ventilation,
Isoleringsfirmornas förening, Swedisol och EnergiRådgivarna (Birgitta Govén) redogjorde
hur med rätt styrmedel i BBR/NNE kan vi på sikt halvera energianvändningen i byggnader,
förbättra inomhusmiljön, öka sysselsättningen och exporten.
Effektiv ventilation – webbsänt seminarium den 29 maj
Bra luft inomhus är helt enkelt en förutsättning för att vi ska må bra.
Ventilationsexpert Dag Wallin delade med sig av sina kunskaper om stratifierande ventilation
– effektiv ventilation som förbättrar luftkvaliteten samtidigt som man sparar energi. Men det
är inte så enkelt.
Hur nära noll blir Nära noll? Ett webbsänt lunchseminarium den 21 juni, ordnat i samarbete
med Miljöförvaltningen, Stockholms stad.
Mikael Näslund, Boverket, informerade om deras arbete med införandet av Nära Noll
Energiregler för nya byggnader i BBR. Med efterföljande panelsamtal om de nya reglerna
tillsammans med Örjan Lönngren Stockholms stad, Mari-Louise Persson Riksbyggen, Erik
Dotzauer Fortum, Per Jonasson Svenska Kyl & Värmepumpföreningen samt Eje Sandberg
Sveriges Centrum för Nollenergihus/Aton.
Energideklarationer och inomhusklimat, ett webbsänt seminarium den 26 september. Peter
Karlsson, Aktea energi, förklarade vad man ska tänka på, vad som är nytt och vilka krav man
ska ställa på energiexperten. Charlotta Berggren, ByDemand, informerade om hur man med
enkla system tillsammans med avancerad styrteknik inom värme och ventilation klarar
framtida låga krav på låg energianvändning.
Dagsljus i praktiken, ett webbsänt frukostseminarium den 18 oktober. Max Tillberg och Sara
Eriksson från Bengt Dahlgren, samt Pontus Frygner från EnergiRådgivarna/Bengt Dahlgren
svarade på frågor varför dagsljus är viktigt, vilka myndighetskrav finns vad gäller
energianvändning i relation till krav på dagsljus; hur ser status ut för dagsljus i befintliga
byggnader samt hur ser stadsplaneringen ut – Dagsljusanalys i tidiga skeden.
Energieffektiviseringens mervärden, ett webbsänt frukostmöte den 24 november
om energieffektiviseringens mervärden. Agneta Persson, head of Energy and Sustainable
Cities, Anthesis Group berättade hur energieffektivisering ger minskade växthusgasutsläpp,
tryggare energiförsörjning, lägre levnadskostnader, bättre hälsa och välmående, ökad
industriell produktivitet, minskade lokala luftföroreningar.
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Energieffektiv renovering av småhus. Ett webbsänt frukostmöte den 30 nov om ett nytt
webbverktyg för småhusägare.
Sustainable Innovation har i samarbete med branschorganisationer och energi- och
klimatrådgivare m fl. tagit fram ett nytt webbverktyg som ska underlätta för småhusägare att
renovera klimatsmart. Verktyget har testats i studiecirklar runt om i landet med positiva
resultat. Projektet delfinansieras av Energimyndigheten.
4.2 EnergiRådgivarnas Julmingel
EnergiRådgivarna arrangerade tillsammans med EEF ett julmingel för medlemmarna där
syftet är att under trevliga omständigheter få mötas och prata om energieffektiviseringen
utmaningar och möjligheter. Även intressanta representanter från politiken, näringsliv och
myndigheter deltog för att dela med sig av vad som är aktuellt på energieffektivseringsfronten
i nuläget. I en julroast ”grillades” eller utfrågades en panel bestående av Lise Nordin (MP),
Anita Aspegren (Energimyndigheten) och Bengt Nyman (Energisparlånutredningen). Alla tre
arbetar med intressanta projekt som kan få stor betydelse för genomförandet av
energieffektivisering i Sverige. Lotta Bångens, vd i EEF, höll tillsammans med Peter
Karlsson, ordförande i EnergiRådgivarna, i frågebatteriet. Under kvällen presenterades även
vilka som utsetts till Årets Energirådgivare.
4.3 Årets EnergiRådgivare 2017
Vid EnergiRådgivarnas julmingel utsågs årets energirådgivare. Detta år utsågs en strategisk –
och engagerad energi- och klimatrådgivare och en organisation som är en stark
opinionsbildare för energieffektivisering i byggnader. Utnämningarna överlämnades med
följande motiveringar:
Silva Herrmann

”Strategiskt och klokt tänkande och agerande i ett arbetsområde med stora utmaningar och
unik samhällsstrukturomvandling kännetecknar Silva Herrmann från Lapplands
kommunalförbund, som härmed tilldelas priset som Årets energirådgivare 2017.
Passivhuscentrum, Västra Götaland

”Tio års jubilerande Passivhuscentrum Västra Götaland är en stark opinionsbildare som aktivt
arbetar för energieffektivisering i byggnader, både i nyproduktion och djuprenovering.
Verksamheten har utvecklats från en lokal och kommunal satsning i Alingsås till ett offentligt
och oberoende miljöcentrum, som tar ett stort utvecklingsansvar för hållbart byggande – med
både nationellt och internationellt fokus. För detta framgångsrika och ihärdiga arbete har vi
utsett Passivhuscentrum till Årets energirådgivare
5. Medlemskommunikation
Kommunikationen med medlemmarna sker främst via hemsidan, Facebook, email och
LinkedIn.
5.1 Sociala medier
EnergiRådigvarna finns på Facebook och LinkedIn. Vi strävar efter att använda dessa forum
för debatt och informationsspridning av föreningens aktiviteter. Vi märker att det blir ett bra
gensvar när vi skriver våra inlägg och det är en god möjlighet till ökad marknadsföring av
EnergiRådgivarna.
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6. Artiklar VVS Forum
Vi skriver som energikrönikör i VVS-Forum och tar upp aktuella teman. Medlemmarna i
styrelsen turas om att skriva som energikrönikör. Under året har vi skrivit ett tiotal intressanta
energikrönikor. Vi deltar även i det redaktionella arbetet i samband med vissa temanummer.
Krönikorna läggs även upp på EnergiRådgivarnas hemsida:
http://www.energiradgivarna.com/kronikor.htm
7. Löneenkät 2017
Löneenkäten till kommunala energi- och klimatrådgivare för år 2017 gick ut under november
och resultatets sammanställning var klar i feb 2018. Detaljerad statistik med lön uppdelat på
anställningsgrad, utbildningsnivå, ålder, kön och anställningsform skickas ut till de
kommunala energi- och klimatrådgivare som är medlemmar i EnergiRådgivarna.
Svarsfrekvensen var 81 % vilket var förhållandevis högt i jämförelse med tidigare år.
Noterbart är att antalet kommunala energi- och klimatrådgivare att skicka enkäten till stadigt
har minskat under de senaste åren. Enkätens frågor uppdaterades för att bättre motsvara
aktuella anställningsformer i enlighet med förordningen (2016:385) om bidrag till kommunal
energi- och klimatrådgivning. Frågan om könsidentitet hade också uppdaterats.
8. Externa kontakter
Styrelsen har under perioden arbetat med att träffa andra organisationer och myndigheter
inom energiområdet. Syftet är att hitta nya vägar till samarbete som kan gagna både oss och
våra samarbetspartners.
Föreningen har arbetat aktivt tillsammans med andra branschorganisationer och Älvsjömässan
för att arbeta fram ett gemensamt koncept ”Energismart beställare” som ska medverka vid
Nordbygg i april 2018. EnergiRådgivarna kommer ha en aktiv del i ett antal punkter under
sessionen.
9. 100 % förnybart
Föreningen 100 % förnybart samlar den förnybara industrin i Sverige, landets största
miljörörelser samt enskilda företag och organisationer som stödjer en omställning av det
svenska energisystemet. Föreningen verkar för att Sverige genom energieffektivisering och
utbyggnad av ny energiproduktion ska ställa om till ett 100 % förnybart energisystem senast
till 2050.
Medlemmar i 100 % förnybart får tillgång till ett brett nätverk av de främsta experterna inom
förnybar energi samt möjlighet att med sakargument delta i debatten om ett hållbart svenskt
energisystem. Under 2017 genomförde föreningen bland annat följande:
- Startade och gick i mål med en namninsamling för skattereduktion av andelsägda förnybar
el.
- Föreningen växte med 2 nya medlemmar - Wpd och Sveavind!
- Ett öppet brev tillsammans med Fores pushade på propositionen om förlängt
elcertifikatsystem.
- Årets Almedalsseminarium lyfte Sveriges potential att bli världens grönaste och modernaste
industrination.
- En strategidag genomfördes tillsammans för att lägga planerna för föreningens framtida roll.
- En höstföreläsning - tack Johanna på Naturskyddsföreningen - om systemintegration av
förnybart
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- Inte mindre än 7 debattartiklar om biogasens framtid, skattereduktion av andelsägda
förnybar el och förlängning av elcertifikatsystemet!
10. Styrelsens sammansättning
Styrelsen sammansättning har under året varit:
Ordförande Peter Karlsson
Vice ordförande Margot Bratt
Kassör Pontus Frygner
Sekreterarare Marlene Munter
Ledamot Birgitta Govén
Ledamot Roland Jonsson
Ledamot Marcel Berkelder
Ledamot Joanna Weiss
Ledamot Petter Bergman
Suppleant Mari-Louise Persson
Suppleant Ingela Brandén

Aktea
WSP Environmental
BDAB
Skellefteå Kraft
ATON Teknikkonsult
WSP Environmental
Exergi Byrån
Huddinge Kommun
Stenungsunds kommun
Riksbyggen
Länsstyrelsen Jämtlands län

11. Styrelsemöten
Under perioden verksamhetsåret 2017/18 har styrelsen haft 6 ordinarie styrelsemöten.
Styrelsen finner att vår ekonomi har varit stabil under året och att de olika projekt vi deltagit i
varit självfinansierade. Styrelsemedlemmar lägger ned en avsevärd obetald tid på arbetet men
vi föreslår ändå att även detta år avstå från styrelsearvode till dess att vi förbättrat ekonomin
ytterligare.
12. Medlemsutveckling
I nuläget har föreningen cirka 230 medlemmar. Under 2017 har ca 15 nya medlemmar
tillkommit samtidigt som 5 lämnade föreningen. Vi märker en svagt nedgående trend vad
gäller antal medlemmar under de senaste åren. Skälen till detta kan vara flera och föreningen
kan enbart spekulera kring dessa. Exempelvis kan en ökad konkurrens på marknaden om våra
medlemmars tid och uppmärksamhet vara en anledning. En ytterligare aspekt kan vara den
uppmärksammade samhällstrenden, där studier visar på ett minskat engagemang inom
föreningslivet i Sverige i stort. Vi arbetar aktivt inom styrelsen för att öka medlemsnyttan
genom att arrangera träffar där medlemmarna ska få värdefull information och kunskap för
deras egen verksamhet samt även möjlighet att nätverka. Under 2018 kommer vi fortsätta det
arbete vi påbörjade för cirka tre år sedan, där vi gjorde en stor insats med flera aktiviteter för
att värva medlemmar. Vi lyckades få ett flertal nya medlemmar under 2017 men också en del
avhopp, så vi behöver fortsätta satsningen att öka medlemsantalet. Vi är på bra väg att lyckas
och framförallt var webbinarie ett lyckokast; detta kommer att vara en del av det vi satsar på
även under 2018. Ett flertal webbinarie och andra satsningar planeras under året. Vår
förhoppning är att det kommer leda till flera nya medlemmar som ser föreningen som en
attraktiv lobbyist inom energieffektiviseringsområdet och ett sätt för dem att öka sin
kompetens och sitt nätverkande.
13. Ekonomi för kalenderåret 2016
Resultatet för 2017 är ett underskott på drygt 20 000 kr.
Rörelsens intäkter består i huvudsak av medlemsavgifter på ca 120 000 kr medan rörelsens
fasta utgifter ligger på ca 190 000 kr. Utöver detta tillkommer kostnader för arrangemang som
genomförs för att främja föreningens verksamhet. Under 2017 har vi saknat intäkter i form av
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bidrag utan har i årets resultat kunnat tillgodoräkna oss av att vi i bokslutet för 2016
reserverade 100 000 kr för projektet Info- & utbildn energieffektivisering (konto 3016).
Beloppet låg i bokslutet i balansrapporten på konto 2990. Beloppet återfördes till konto 3016
under 2017 då vi konstaterade att några ytterligare kostnader inte kommer att belasta
projektet.
14. Medlemsavgifter
Vid 2018 års årsmöte beslutades att behålla årsavgiften för personligt medlemskap till 800
kr/år, samt till 400 kr/år för studenter och pensionärer. Samt gruppmedelemskap för 5
personer 3000 kr/år. Alla avgifter redovisade exkl. moms.

Typ
Enskild

Medlem
100

Student

50

AVGIFTER
Service
Moms
700
175

VAD INGÅR?
Antal Medlemmar
1

Summa
975

350

87,50

487,50

1

Pensionär

50

350

87,50

487,50

1

Gruppmedlemskap

500

2500

625

3625

5

15. Budget
Förslag till budget för 2018 samt utfall för 2017 och 2016 års verksamhet.
2018

2017

2016

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3010 Kursavgiffter
3016 Info- & utbildn energieffektivisering
3020 Medlemsavgifter

19 188,00
0
100 000,00 250 000,00
5 000

1 900,00 147 200,00

3021 Serviceavgifter
3590 Övr fakturerade kostnader
3740 Öreskorrigering
Summa nettoomsättning

150 000 112 700,00
0
135
0
-1,54
-0,72
155 000 233 921,46 397 199,28

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

155 000 233 921,46 397 199,28

Övriga externa kostnader
5010
5420
5460
5810
5830
5910

Lokalhyra
Programvaror
Förbrukningsmaterial
Resekostnader
Kost och logi
Annonsering

-6 000
-5 000
0
-15 000
-5 000
0

-6 000,00
-4 629,33
0
-15 791,99
-4 832,42
0

-4 500,00
-5 736,00
-215,76
-12 253,22
-9 284,19
-30 030,50
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5940 Utställningar och mässor
5990 Övr kost reklam o PR

-5 000
-10 000

-3 793,15
-11 800,00

0
0

5991
6071
6072
6110
6150
6250

Hemsidan
Representation avdragsgill
Representation ej avdragsgill
Kontorsmaterial
Trycksaker
Postbefordran

-10 000
0
-5 000
-1 000
0
-2 000

-16 201,70
0
-5 813,44
-865,6
0
-1 400,00

6415 Seminarier
6416 Info- & utbildn energieffektivisering
6419 Konferenskostnader

-25 000
0
-5 000

-56 510,40
0
-4 774,00

-39 536,95
-4 378,16
0
-1 377,67
-2 270,50
-2 455,00
-101
550,55
-10 079,31
-80 928,00

0

-18 750,00

-6 500,00

-50 000
-8 000
0
-5 000
0
-10 000
-25 000
-192
000

-57 324,80
-8 000,00
0
-4 561,00
0
-10 000,00
-24 530,00
-255
577,83

-64 641,37
-27 100,00
-3 400,00
-4 119,00
-2 995,25
-10 000,00
0
-423
351,43

-2 000
0
-1 000
-3 000

-1 700,00
0
-534
-2 234,00

-5 940,00
-1 000,00
-2 150,00
-9 090,00

-40 000

-23 890,37

-35 242,15

0
0
0
0

0
0
-158
-158

134
-62,84
0
71,16

-40 000

-24 048,37

-35 170,99

-195
000

-257
969,83

-432
370,27

40 000
40 000

20 974,37
20 974

35 170,99
35 170,99

0

-3 074

0

6420 Revisionsarvoden
6530
6540
6550
6570
6611
6982
6991

Redovisningstjänster
Administrativa tjänster
Konsultarvoden
Bankkostnader
Kongress
Föreningsavg ej avdrgill
Övr externa kost avdragsgill

Summa övriga externa kostnader
Personalkostnader
7010 Lön kollektivanställda
7019 Upplupna löner
7510 Lagstadg arbetsgivaravg.
Summa personalkostnader
RÖRELSERESULTAT
Finansiella poster
8314 Skattefri ränta
8422 Dröjsmränta för lev.skuld
8423 Ränta skattekontot
Summa finansiella poster
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
Årets resultat
8999 Årets resultat
Summa årets resultat
BERÄKNAT RESULTAT
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För styrelsen i Energirådgivarna
Peter Karlsson

Birgitta Govén

Petter Bergman

Margot Bratt

Joanna Weiss

Marcel Berkelder

Pontus Frygner

Roland Jonsson

Marlene Munter
Suppleanter:
Ingela Brandén

Mari-Louise Persson

Sida 10 av 10

