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Verksamhetsrapporten för verksamhetsåret 2012-2013 ska ge en samlad bild av föreningens 

arbete under det senaste verksamhetsåret.  

Summering 

 Totalt har ca 200 personer deltagit på Skånes vindkraftsakademis seminarier.  

 Fler än 180 personer har mött föreningen i direktsamtal på mässor.  

 Ca 300 personer har nåtts av brev, varav ca hälften var direktadresserade.  

 Över 100 personer har lärt känna föreningen genom att verksamhetsledaren och/eller 

föreningens ordförande har deltagit i workshops, på seminarier eller har föreläst.  

 Föreningen delade ut Skånes vindkraftspris framför 300 personer från 

Energibranschen.  

 Utöver detta har föreningen synts för en betydligt större grupp, bland annat genom 

nätverkande på konferenser.  

 Föreningen har dessutom en uppdaterad och aktiv hemsida med flera besökare varje 

dag. 
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1. Organisation och möten 

Föreningen Skånes vindkraftsakademi har sitt kansli i Malmö och drivs av verksamhetsledaren 

Anna Tibbelin, formellt anställd på Energikontoret Skåne, och styrs av styrelsen. Föreningens 

styrelse för 2012-2013 valdes på föreningens årsmöte den 24 oktober 2012 och bestod av 

styrelseordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, ordinarie ledamöter samt 

suppleanter.  

Styrelse  
2012/2013 

 
Ordförande 

 
Joakim Nordqvist, Malmö stad, Miljöförvaltningen 

 Vice ordförande Håkan Samuelsson, Region Skåne 

 Kassör Cecilia Thapper, Energikontoret Skåne 

 Sekreterare Åsa Alström Johannesson, ÅF 

 Ledamöter Peter Lindhqvist, Malmö stad, 
Serviceförvaltningen 

  Daniel Kärrholt, E.ON  

  Karin Hammarlund, SLU Alnarp 

 Suppleanter Carl-Adam von Arnold, privatperson 

  Åse Dannestam, MKB Fastighets AB 

 
 
 

 Per-Johan Wik, Energikontoret Skåne 
 

Övriga poster Verksamhetsledare Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi 

 Firmatecknare Joakim Nordqvist, Malmö stad, Miljöförvaltningen 

  Cecilia Thapper, Energikontoret Skåne 

  Anna Tibbelin, Skånes vindkraftsakademi 

 Valberedning Jonas Bengtsson, JB Media 

  Jon Andersson, Energikontoret Skåne  

  Anders Edvardsson, Energikontoret Skåne 

  Olle Strandberg, Malmö stad Serviceförvaltningen 

 Revisor Anita Tapper, Malmö stad Miljöförvaltningen 

 Revisorsuppleant Sara Therner, Energikontoret Skåne  

   
Två adjungerade styrelseledamöter valdes av styrelsen in i styrelsen. De har inte haft rösträtt, 

men har haft full insyn i styrelsearbetet.  

Adjungerade Ledamot Adam Kanne, E.ON 

 Ledamot Olle Strandberg, Malmö stad Serviceförvaltningen 
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Arbetet har i första hand utförts av verksamhetsledaren Anna Tibbelin som är anställd i 

föreningen på deltid. Även styrelsen har varit delaktig i föreningens verksamhet, utöver 

styrelsemöte.  

Antal protokollförda styrelsemöten 6 

Antal årsmöten 1 

Antal verksamhetsmöten 0 

 

Datum för styrelsemöten: 2012.10.24, 2012.11.13, 2012.12.14, 2013.02.14, 2013.04.17, 

2013.06.13 

Datum för årsmöte: 2012.10.24 

 

2. Medlemmar 

Skånes vindkraftskademis medlemmar kommer främst från näringsliv, offentlig sektor, 

akademi och föreningsliv. 

Föreningen har under verksamhetsåret haft 28 medlemmar, varav 19 företag som är 

betalande servicemedlemmar, 7 enskilda medlemmar och 2 ideella organisationer. 

Medlemsantalet har ökat från 18 till 28 medlemmar från föregående verksamhetsår.   

 

Medlemsavgifter  
2012/2013 

 

Enskild medlem:  250 kr  

Ideell förening: 500 kr +   1 000 kr serviceavgift 

Företag/övriga 500 kr +   2 000 kr serviceavgift 

 

Serviceavgifterna anges exkl. moms.  

Föreningen innehar F-skattesedel.  

 

3. Finansiärer/samarbetspartners 

 Föreningen Skånes vindkraftsakademi är samarbetspartners med E.ON Värme och 

Serviceförvaltningen Malmö stad. De är sponsorer till projektet ”Utveckling av Skånes 

vindkraftspris”.  

 Energimyndigheten delfinansierar projektet ”Vindkraften i Skåne”.  
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 Energikontoret Skåne, via projekten ”RES-Chains” och ”Hållbar energi i de gröna 

näringarna”, har samarbetat med föreningen i ett par aktiviteter under 

verksamhetsåret.  

 Vattenfall har samarbetat med föreningen vid ett seminarium.  

 Lantbrukarnas Riksförbund har samarbetat med föreningen vid ett seminarium.  

 Region Skåne, Power Väst och Västra Götalandsregionen har samarbetat med 

föreningen vid ett seminarium.  

 LRF Konsults Nils Johan Ingvar Nilsson, och energi- och klimatstrategen i Kristianstads 

kommun Martin Holmén, och Energikontoret Skånes energi- och klimatstrateg Bengt 

Drakenberg har stöttat Skånes vindkraftsakademi på mässor genom att bidra med sin 

expertis. 

 

4. Genomförda aktiviteter 

 

Samarbeten 

Föreningen har samarbetat med minst 10 olika organisationer vid ett eller flera tillfällen 

under året varav dessa har varit både medlemmar och potentiella medlemmar.  

Föreningens synlighet 

 Verksamhetsledaren har medverkat som föreläsare eller deltagare på minst 13 externa 

konferenser, workshops eller nätverksträffar.  

 Styrelseordföranden har medverkat som föreläsare eller deltagare på 2 externa 

konferenser och workshops.  

 Föreningen syns aktivt genom hemsidan www.vindkraftsakademin.se  

 Ett informationspaket om föreningen skickades under hösten ut till 114 personer 

inom vindkraftsbranschen, till samtliga 33 kommuner i Skåne samt till personligt 

adresserade adresser inom de skånska kommunerna.  

 Föreningen har tryckt 5 olika typer av informationsblad under verksamhetsåret.  

Projekt 

Två olika projekt har drivits under verksamhetsåret: 

 Utveckling av Skånes vindkraftspris (avslutades 2013-08-31) 

 Vindkraften i Skånes kommuner. Seminarieserie (avslutas kommande verksamhetsår) 

Seminarier och mässor 

Sex seminarier har arrangerats/medarrangerats av föreningen 

 11 september (öppet för alla medlemmar + inbjudan) Landskapsanalyser 

 21 januari (öppet för alla medlemmar + övriga intressenter) Vindkraft för eget bruk 

 28 januari (endast inbjudan) Havsvindkraft 

http://www.vindkraftsakademin.se/
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 20 mars (endast inbjudan) Gårdsvindkraft 

 24 april (endast inbjudan) Kommunikation kring vindkraft 

 14 maj (endast inbjudan) Kommunikation kring vindkraft 

Skånes vindkraftspris:  

 Delades ut den 11 juni på Skånes Energiting framför ca 300 personer från 

Energibranschen.  

Föreningen har haft monter/roll-ups på tre olika mässor 

 7-9 februari MILA-mässan 

 11 juni Skånes Energiting  

 26-27 juni Borgeby Fältdagar 

Medlemsvärvning 

Verksamhetsledaren och styrelsen har haft personliga möten och/eller telefonkontakt med 

flertalet företag/organisationer/privatpersoner för att värva nya medlemmar.  

Medlemsbrev 

4 medlemsbrev har skickats ut (September, November, Mars, Maj) 

Utöver detta har tips om examensarbetare, konferenser, intressant läsning etc skickats ut.  

Nyhetsrapportering 

Artikellänkning från ett dussin större skånska tidningar samt relevanta artiklar om Skåne i 

övrig media har skett under hela året.    

Kunskap om den Europeiska landskapskonventionen 

Föreningen har verkat för att Karin Hammarlund (ordinarie ledamot i styrelsen) har kunnat 

föreläsa om ämnet vid tre seminarier (11 september, 28 januari och 24 april) 

Antal ansökningar om bidrag från föreningen 

2 (varav 1 förhandsbeviljad) 

Praktikant 

Verksamhetsledaren har handlett en praktikant från LTH, Sara Olsson, under 8 veckor. Sara 

har tagit fram informationsblad om varje skånsk kommuns översiktsplaner/vindbruksplaner 

(33st) och minst 5 st nya informationsblad som tar upp generell kunskap om vindkraft.  

Summering 

Totalt har ca 200 personer deltagit på Skånes vindkraftsakademis seminarier. Fler än 180 

personer har mött föreningen i direktsamtal på mässor. Ca 300 personer har nåtts av brev, 

varav ca hälften var direktadresserade. Över 100 personer har lärt känna föreningen genom 

att verksamhetsledaren och/eller föreningens ordförande har deltagit i workshops, på 

seminarier eller har föreläst. Föreningen delade ut Skånes vindkraftspris framför 300 personer 

från Energibranschen. Utöver detta har föreningen synts för en betydligt större grupp, bland 
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annat genom nätverkande på konferenser. Föreningen har dessutom en uppdaterad och 

aktiv hemsida med flera besökare varje dag.  

5. Prioriterade projekt 

Under verksamhetsåret har föreningen framförallt att arbeta med att förankra kännedomen 

om föreningen hos vindkraftsintressenterna i Skåne, öka medlemsvärdet i föreningen samt 

bygga upp föreningen till en plattform som tjänstemän, politiker, företag och till viss del 

privatpersoner kan vända sig till. På lång sikt hoppas vi att detta ska leda till att dialogen om 

vindkraft i Skåne blir kunskaps- och erfarenhetsbaserad, inkluderande och 

gränsöverskridande. 

Föreningen har drivit två stora projekt under verksamhetsåret:  

a. Seminarieserie ”Vindkraften i Skånes kommuner” 

b. Utveckling av Skånes vindkraftspris 

 

a. Seminarieserie ”Vindkraften i Skånes kommuner” 

En seminarieserie om fyra delar som riktar sig till politiker och tjänstemän i de skånska 

kommunerna. Varje del är interaktiv och föreläsare och debattörer från olika delar av 

samhället bjuds in. 

Det övergripande målet med serien var att förenkla dialogen mellan företag, medborgare och 

kommun i frågor som uppfattas som problematiska vid etablering av vindkraft i Skåne.  

Seminarieserien syftade till att vara kunskapshöjande och fokusera på kommunikation kring 

vindkraft. Vi började med att titta närmare på hur svensk energiförsörjning ser ut, även efter 

2020, och vilken roll vindkraft kan spela. Vi tog upp förutsättningar för vindkraft i de skånska 

kommunerna, Boverkets arbete med översiktsplaner och Sveriges mål för vindkraft.  

Kan vindkraft hjälpa till att göra medborgaren involverad i energisystemet? Vilken är 

kommunens roll gentemot medborgaren i den demokratiska processen kring vindkraft? Hur 

bildas attityder och hur uppfattar vi förändringar? Detta är exempel på frågeställningar som 

seminarieserien lyfter. Vi avslutade med att bjuda in olika intresseorganisationer och lät 

samtalet med dem bli ett avstamp för det fortsatta arbetet. 

 Ett kortfattat PM finns att ladda ner på www.vindkraftsakademin.se  

http://www.vindkraftsakademin.se/
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Projektet startade den 1 oktober och avslutas under verksamhetsåret 2013/2014. Under 

verksamhetsåret 2012/2013 har 2 av 4 seminarier genomförts.  

b. Utveckling av Skånes vindkraftspris 

Projektet har E.ON Värme och Serviceförvaltningen Malmö stad som huvudsponsorer. Syftet 

är att uppmärksamma en person, organisation eller anläggning som har verkat för att 

vindkraftens roll i Skåne utvecklas. Målet är att Skånes vindkraftspris ska bli känt i hela Skåne 

och på lång sikt driva på utvecklingen av en erfarenhets- och kunskapsbaserad rationell 

dialog mellan vindkraftens intressenter för utveckling av vindkraftens roll i Skåne. 

Skånes vindkraftspris 2013 delades ut till Dr. Jörgen Svensson, biträdande lektor, Industriell 

Elektroteknik och Automation, LTH., med motiveringen:  

”Vinnaren av Skånes vindkraftspris 2013 har genom sitt arbete skapat intresse för 

vindkraftsfrågor och bidragit till ett stort kunskapsutbyte. Vinnarens verksamhet ger såväl 

barn som studenter ökad kunskap och därmed förmåga att bidra till en hållbar framtid. 

Vinnaren demonstrerar allt från den minsta modellen av vertikala verk till havsbaserade verk, 

medveten om att det finns behov av olika typer av vindkraftverk. Vinnarens arbete bidrar 

dessutom till att utveckla den växande andelen förnybar energi, som är en förutsättning för 

en hållbar framtid.” 

Vinnaren tilldelades ett specialdesignat diplom.  

Hedersomnämnanden gick till Öresundskraft för sitt arbete med fastprisersättning av 

småskalig och förnybar elproduktion, samt till Gårdsvind AB för sitt arbete med 

närproducerad el i Skåne.   

Jury:  

Lennart Värmby – Nationell vindkraftssamordnare från Näringsdepartementet 

Tiina Sarap – SLU Alnarp, professor landskapsarkitektur 

Tomas Sjödahl – Malmö Stad Stadsfastigheter, projektledare Vindkraft och solenergi 

Peter Jonsson – E.ON Värme, Regionchef syd 

Lena Eriksson – Naturskyddsföreningen i Skåne 
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6. Bakgrund till föreningen 

Föreningen Skånes vindkraftsakademi bildades år 2009 och är ett regionalt forum för 

vindkraftsfrågor i Skåne.  

”Skåne är en region i Sverige där vindkraften har goda geografiska förutsättningar och där 

vindkraftsindustrin i hög grad är etablerad och under kraftfull utveckling. Intresset för 

vindkraft är stort, både när det gäller storskaligt och småskaligt vindkraftsutnyttjande och 

de regionala målen för utbyggnad är höga.” (ur uppropet 2009) 

Föreningen verkar som en plattform för ett rationellt utbyte av kunskap och erfarenhet 

kring vindkraft. Föreningen syftar till att på ett balanserat sätt kanalisera tekniska, 

ekonomiska, miljö- och perceptionsmässiga aspekter och på ett inkluderande sätt verka 

för att vindkraftens roll i Skåne utvecklas i samverkan med dess intressenter. 

 

7. Långsiktiga mål 

Tre långa mål visar våra fokusområden 

1. Höja kunskapen i de skånska kommunerna, inklusive medborgare, om vindkraft i 

Skåne. 

2. Samla olika typer av intressenter i föreningen för att stimulera en rationell 

vindkraftsdebatt i Skåne och därmed skapa en kunskaps- och erfarenhetsrik 

organisation. 

3. Förenkla dialogen mellan medborgare, företag och kommun/Länsstyrelse. 
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SKÅNES VINDKRAFTSAKADEMI 

www.vindkraftsakademin.se  

info@vindkraftskademin.se  

Org. Nr: 802447-8946 

 

KONTAKTA VERKSAMHETSLEDAREN 

Anna Tibbelin  

0709 71 99 97                       

 

http://www.vindkraftsakademin.se/
mailto:info@vindkraftskademin.se

