
Sveriges Kärntekniska Sällskap – Verksamhetsberättelse 2011 

Styrelse 

Sällskapets styrelse har under året bestått av: 
 

− Daniel Westlén (ordförande) 
− Gustav Dominicus (ekonomi) 
− Jenny Rosdahl 
− Kajsa Engholm 
− Henrik Sjöstrand 
− Sofia Nilsson (hemsidan) 
− Carl Berglöf (medlemsregistrering och utskick) 
− Johan Kilander (suppleant) 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit sju protokollförda möten, nämligen den 20 maj, den 22 
aug, den 25 sep, den 18 okt, den 10 dec 2011 samt den 1 feb och den 5 mar 2012. Ett möte var ett 
fysiskt möte (den 23 sep) vilket kombinerades med ett tvådagars skärgårdsinternat, resterande hölls 
per telefon. Under internatet diskuterades hur styrelsearbetet skulle läggas upp och vilken riktning 
styrelsen skulle ta för sällskapets verksamhet. 
Uppslutningen från styrelsen har varit god med minst fem ledamöter närvarande vid varje möte.  

Årsmöte 

Årsmötet 2011 hölls den 28 april vid Ågesta kraftstation, Farsta. Studiebesöket i anläggningen var 
mycket uppskattat av de 19 deltagarna. Besökarna fick först se en film om byggandet av Ågestaverket 
följt av en guidad rundvandring. Därefter hölls årsmötet på den närliggande golfklubben, vilket 
bevistades av 26 medlemmar. I samband med mötet föredrog ordförande Daniel Westlén 
händelseutvecklingen vid Fukushima Daiichi. 

Studieresor 

Under det gångna verksamhetsåret har SKS arrangerat två studieresor. Den ena resan gick till 
uranbrytningsanläggningen i Ranstad, Västergötland, och den andra till SKB:s anläggningar i 
Forsmark. Den senare resan fick dock ställas in pga för få anmälda. 
Resan till Ranstadsverket med 10 deltagare ägde rum lördagen den 12 november 2011. Vi möttes upp 
i kontorsbyggnaden av Bengt Lilljha, ägare av Ranstadsverket och tidigare forskningschef på 
Ranstadsverket. Där bjöds på lunch och en historisk genomgång. Vi fick även se en film om hur 
uranbrytningen har utförts. Sedan besökte vi dagbrottet, deponiområdet och lakningsanläggningen. 
Bengt Lilljha berättade med stor entusiasm hur återställningsarbetet har framskridit alltsedan 70-talet 
och att marken nu är helt återställd. De resterande byggnaderna tillhörande anläggningen skall vara 
rivna 2016. 



Medlemmar ur SKS beskådar dagbrottet vid Ranstadsverket. 
 

 
Några av besökarna med smörgåstårta i magen. 



Föredrag vid YGs uppstartsseminarium 

Under Young Generation's uppstartsseminarium höll vår medlem Erland Tenerz en hel 
eftermiddagspresentation. 
 
Seminarier 

Under året har en viss ansträngning gjorts för att starta upp en seminarieverksamhet. Under hösten 
har två seminarier anordnats av SKS. Det första, som var ett lunchseminarium, ägde rum den 10 nov 
2011 på KTH i Stockholm då Rolf Eriksson, Östersund, berättade om den svenska uranmalmens 
betydelse för vår framtida kärnkraft. Rolf, som har ett förflutet inom svensk uranprospektering, 
berättade om de svenska fyndigheterna och dess brytvärdhet. Tio åhörare bjöds på goda 
lunchmackor. 
Det andra seminariet ägde rum den 5 dec på KTH och några dagar senare på Chalmers då Chris 
Mowry, President för Babcock & Wilcox Nuclear Energy, ställde upp exklusivt för SKS att berätta 
om mPower-reaktorn som är en sk liten modulär reaktor. Deltagandet var mycket gott med 21 
deltagare på KTH och 38 på Chalmers. 
Under året har även SKS använts som informationsspridare för liknande arrangemang. Totalt har ett 
tiotal arrangemang marknadsförts genom SKS. Däribland kan nämnas Elforsks årliga seminarium på 
Nalen “Perspektiv på Fukushima” (den 23-24 jan 2012) och IBC Euroforums seminarier 
“Effekthöjning och modernisering av kärnkraftsanläggningar” (den 10-11 maj 2011) samt 
“Kärnkraftsäkerhet 2012” (den 31 jan – 1 feb 2012). För alla dessa seminarier erhöll SKS medlemmar 
kraftiga rabatter. Övriga arrangemang berörde ämnen såsom stresstester, nya bränsletyper och 
relevant forskning från universiteten. 

European Nuclear Society 

Sällskapets styrelse lämnade fullmakt till Finlands Kärntekniska Sällskap att företräda oss vid ENS 
General Assembly. SKS stödde också omvalet av Finlands kandidat till ENS styrelse. Ett 
gentlemannaavtal finns inom ENS att rotera styrelseplatserna mellan länderna. Genom detta 
arrangemang delar Sverige och Finland på en styrelseplats. 

Remisser 

SKS inbjöds under året att svara på en remiss: ”Förslag på ändringar i finansieringsförordningen 
avseende ersättning för informationskostnader till kommuner”. Styrelsen valde att inte besvara 
remissen. 
 
Aktivitetsområden 

Styrelsen har beslutat att bjuda in sällskapets medlemmar att delta mer aktivt i olika aktiviteter genom 
bildandet av fyra aktivitetsområden. Dessa utgörs av 

− Remissarbetsgruppen (söker upp och besvarar remisser från departementen) 
− Ågestagruppen (för Ågestaverkets bevarande) 
− Seminarie- och studiebesöksgruppen 
− Information- och marknadsföringsgruppen 

Denna process är i uppstartsfas och får utvärderas under kommande verksamhetsår. Fler 
aktivitetsområden kan bildas vid behov. 

Medlemsläget 

Under verksamhetsåret har en viss uppstädning i medlemsregistret utförts. Detta var nödvändigt då 
registret tidigare ej underhölls i erforderlig mån. Tyvärr medförde ett problem med 
fakturanumreringen att en definitiv städning ej kunde göras, då det fanns risk att betalande 
medlemmar kunde falla bort. Gallringen har därför varit mycket konservativ. Siffrorna nedan baseras 
på antalet registrerade medlemmar och inte på antalet betalande medlemmar. Vi räknar med att på 
sikt få samstämmighet mellan dessa antal. 



 
Antal medlemmar registrerade 2011-01-01: 284 
Medlemmar som lämnat SKS under 2011: 11 (varav 2 dödsfall) 
Avregistrerade medlemmar pga uppstädning: 38 
Nya medlemmar under 2011: 6 
Antal medlemmar registrerade 2011-12-31: 241 
 
Antal företagsmedlemmar: 3 
 
Antal betalande medlemmar 2011: 156 

Sammanfattande ord 

Den vitalisering av sällskapet som påbörjades under förra verksamhetsåret har fortskridit även under 
detta verksamhetsår. Mängden aktiviteter i sällskapet har ökats, men det finns mer att göra. 
Fortfarande drivs arbetet av en liten krets personer, där vissa tidvis haft svårt att få tiden att räcka till. 
Ett större engagemang bland medlemmarna är avgörande för att få sällskapet att växa 
innehållsmässigt. Nästa år får utvisa om de föreslagna arbetsgrupperna kan råda bot på detta. 
 
 
Styrelsen genom Calle Berglöf 
 
Stockholm 2012-03-10 
 
 


