
Inbjudan till 2018 års Energidagar
Lokalkraft Sverige, Knistad Herrgård Skövde
Lagstiftning, föreskrift och förordning präglar vår vardag. Verklighet med cyberhot,
ekonomiska sanktioner ställer vi emot vad väntar oss imorgon och hur kan vi på bästa
sätt matcha kundens önskemål. Vad har vi att hämta från andra verksamhetsområden
och vilka förutsättningar för andra kan appliceras på oss och vår vardag.
En känd ledare kommer att ge sin syn på var vi har framgångsfaktorerna och hur vi
formar och stimulerar det vinnande laget. Det blir spännande att göra jämförelser med
våra förutsättningar, vad förenar och vad skiljer oss åt.
Vi avslutar dag 2 med ett kortare inslag om vårt säkerhetspolitiska läge och dess kon-
sekvenser för vår dagliga löpande verksamhet. Ett efterföljande heldagsevenemang
kommer att ske den 22 maj på Åsbro kursgård.

Program
Torsdag 12 april
1000 Registrering och kaffe
1030 Ordinarie föreningsstämma 2018
1130 Gemensam lunch
1230 Välkommen: Energidagarna 2018 öppnas

 Energipolitiken och det politiska läget i stort efter Energikommissionen 
 Utmaningar och möjligheter på elnätsidan kring en reglering syftande till att 
bygga brett förtroende
- Tankar från tillsynsmyndigheten
- Tankar från Energimarknadsbyrån
- Tankar från ett elnätsföretag
 Sammanfattande diskussion med de tre presentatörerna 
jämte dialog med publiken 
Kaffe och mingelpaus
 Energiforsk
- Så kan Lokalkrafts medlemmar ta en mera aktiv del i den relevanta 
energiforskningen 
 Att skapa det vinnande laget
- hur och med vilka medel når vi bästa laget

1700 slut dag 1
1900 Middag

Fredag 13 april
0700 frukost och utcheckning
0830 Start dag 2

 SINFRA
- Samarbetsmöjligheter med SINFRA avseende materielinköp samt cyberhot 
kopplade till inköp
Mer sol i våra elnät
- Lokal produktion långt ute i elnätet, konsekvenser/möjligheter/risker
 Laddinfrastrukturutveckling och Energilager
- Fallgropar och möjligheter i ett alltmer elektrifierat samhälle
Kaffe med mingelpaus
 Internet of Things, Cyberhot och riskexponering
- Så kan det öppna samhället av vår modell påverkas
Magasinet Din Energi
- en möjlighet som kan ersätta den gamla tidningen Din El
 Försvarsberedningens betänkande
- vilken påverkan kan detta ha på vår samlade verksamhet
 Reflektioner
- Direkta tankar utifrån två välfyllda halvdagar
- Medskick inför framtiden
- Vad mer kan vi få ut av att vara aktiva i Lokalkraft

1215 Avslutning med tack för året som gått och på återseende
Lunch och därefter höger och vänster om…

Här ser du merparten av våra föreläsare:
Namn företag/organisation
Per Callenberg sakkunnig hos Energiminstern
Tony Rosten stf GD Energimarknads-

inspektionen
Thomas Björkström Energimarknadsinspektionen
Anna Carlén VD Konsumenternas Energi-

marknadsbyrå
Anders Mannikoff VD Herrljunga Elektriska AB
Magnus Wråke VD Energiforsk
Mats Grauers ordf Frölunda Indians
Peter Dahl VD Sinfra
Joakim Widén docent och lektor Uppsala Univ
David Lingfors doktorand Uppsala Universitet
Olle Johansson VD Power Circle
Hans Grönqvist tekn doktor och EMC-ansv

Swerea IVF
Anders Hansson säkerhetsexpert Sectra

Communications AB
Lars Abelin chefredaktör Din Energi

Anmälan
Enklast till admin@lokalkraft.se och senast 15 mars. 
Bokning senare innebär att vi inte kan garantera 
logi för dig/er.

Ange namn, företag och kontaktuppgifter för de 
personer som kommer från ert företag.

Kostnader 
(samma kostnadsnivå som läget 2017)
Konferenskostnaden är 4 350 kr per person och logi 
en natt jämte 2 lunch, kaffe och middag. Pris per 
person i dubbelrum är 4 150 kr och pris per person 
vid ej logi är 3 600 kr. 
Moms tillkommer på alla priser.

Känn er varmt välkomna till årets Energidagar

12-13 april 2018
En snabb förändring i vår omvärld med möjlig-
heter till nya verksamheter. Hur påverkar detta
er samlade verksamhet?
Stramare reglering och ännu mera och tydliga-
re kundönskemål - perspektivet kunden i cent-
rum, sliten klyscha men så rätt - hela tiden.
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