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Dagordning
a) Energi Expo Gangvide 24–25/8 2018
Diskuterades dagarnas innehåll, vår medverkan och potentella samverkanspartners, varvid
följande noterades och beslutades:
a) Austerland Energi borde kunna fungera som et perfekt modellexempel för
Energimyndighetens arbete med Energiomställning Gotland.
b) Det borde vara möjligt at få Energimyndigheten at se oss som en värdefull pilot i piloten
och genom någon form av samverkan stödja vårt projekt. Särskilt om vi uppvaktar dem
tllsammans med Caampus Gotland och Produkt Gotland.
c) Vi fick också möjlighet at ha en kort dragning av vårt projekt för Matas Eriksson från
Energimyndigheten.
d) Representanter från RISE (Research Insttute Sweden) hade under fredagen (24/8) en
intressant presentaton av en digital ”koldioxidräknesnurra” som hjälpmedel för bätre
ekonomi och minskad klimatbelastning inom jordbruket. Redskapet skulle kanske kunna
utvecklas för at också kunna användas i vårt arbete.
e) Beslutades at Olof ska kontakta RISE i ärendet
f) Suderby ekoby uppvaktade oss och ville få tll stånd et samarbete
g) Beslutades at referensgruppen utökas med en representant från Suderbyn
h) Övrigt från Gangvide se separat protokoll utskickat av Wolfgang den 26/8
b) Referensgruppsmötet den 22/8
a) Bra och växande engagemang från mötesdeltagarna. Det kändes som om vi på olika sät
skulle kunna hita saker at samverka kring. (se punkt x nedan)
b) Beslutades at Wolfgang tar kontakt med Caampus Gotland för diskussioner om samverkan
c) Bra feedback kring innehåll och upplägg av projektet, men också en ”katastrofvarning” om
at inte ta på oss för mycket.
d) Övrigt se separat protokoll utskickat av Jonas Roupé den 24/8
e) Beslutades nästa referensgruppsmöte den 7/11 kl 1300 på skolhuset Östergarn
c) Studieresa den 24–26/10
Förslag på resplan:
24/10 Flyg
Visby – Malmö
Minibuss
Malmö – Baritskov, Jylland
restd ca 4 tm
Studiebesök Black Carbon (integrerad energianläggning)
Minibuss
Baritskov – Hamburg
restd ca 4 tm
Övernatning amburg
25/10 Studiebesök Pyreg (pyrolys)
Studiebesök Sharp (solceller, baterier)
Övernatning amburg
26/10 Minibuss
Flyg

Hamburg – Malmö
Malmö – Visby

restd ca 6 tm

Viktgt med snar kontakt med destnatonerna för bekräfelse at vi kan komma.
Beslutades at Wolfgang sammanställer en enkel projektpresentaton för kontakterna med
Black Carbon och Pyreg. Sharp är redan kontaktade via Per.
d) Off Grid mötet 21/8
Per rapporterade från mötet (se utskick 23/8). Projektet är et lokalt, regionalt och
internatonellt samordningsprojekt om energi och energiomställning från Leader, initerat av
Mikael åkansson. Austerland Energi skulle i framtden ev. kunna tjäna som et lovvärt
exempel. Mötet hade även diskuterat var et framtda energicentrum skulle placeras, och at
flera olika aktörer har visat intresse.
Beslutades at Olof ska representera Austerland Energi i nätverket
e) Budget och bidrag från Leader
Nu är det dags för nästa fas i projektet då vi mer direkt ska nå ut tll människor i bygden. För
at vi ska få en tydligare bild av vad vi sökt medel tll och vilka mål vi lovat uppnå så beslutade
vi at Olof ska skicka ut et utdrag från vår ansökan med specificerade budgetposter och mål.
(Viktgt at fakturor kommer så vi har koll på ekonomin)
En del av målen har vi redan uppnåt eller påbörjat, andra ska planeras den närmaste tden.
Några punkter som diskuterades på mötet:
 Offentliga möten/temakvällar kring projektet som helhet och kring biokol
 Odlingsförsök med biokol tllsammans med Johan ellgren på Skags gård
 Göra en lokalekonomisk analys (LEA) av nuvarande energianvändning i bygden med
hjälp av SCaB, Geab och Caampus Gotland
f)

Övriga frågor
Diskussionerna fortsate under denna rubrik, varvid följande beslutades:
 Vi ska ha et första sockenmöte på bygdegården i Katthammarsvik lö 6/10
Ur programmet:
- Inspiratonsföredrag Wolfgang
- Beskrivning av Austerland projektet + Utställning
- Energienkät om nuläget
 Uppvakta Caampus Gotland för at få tll stånd en arbetsgrupp som hjälper oss med
enkäten (Wolfgang tar kontakt snarast)
 Kontakta Produkt Gotland, P-O Löfquist och bilföretag för at visa upp olika typer av
elfordon och biogasdrivna bilar på sockenmötet. (Gunnar, Bo och Per)
 Starta odlingsförsök med biokol. Wolfgang kontaktar Johan och Artur Granstedt om
arealer, givor och inköpsställen för biokol.
 Fortsäta at utveckla vår hemsida genom at alla tar ansvar att skicka in material tll
Martn. Lay outen ska ”breddas” och fler klickbara rubriker ska in på första sidan.
Martn uppmanas at komma in med n offert på tmarvode, Wolfgang tar kontakt.

Visby den 29/8
Wolfgang Brunner

