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Styrelse 

Sällskapets styrelse har under året bestått av: 
− Daniel Westlén (ordförande) 
− Henryk Anglart 
− Martin Luthander 
− Anna Beuerman 
− Cecilia Sjövall (suppleant) 
− Gustav Dominicus (suppleant) 

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit tre protokollförda möten, den 22 april, den 23 oktober 
samt den 31 mars 2010. Det första mötet var ett telefonmöte där två av styrelsens ledamöter samt en 
suppleant närvarade. Det andra var ett fysiskt möte där två av ledamöterna närvarade. Även det 
tredje mötet hölls per telefon. Tre ledamöter och två suppleanter närvarade. 
Det har trots upprepade ansträngningar visat sig svårt att samla styrelsen ens till möten per telefon. 
Således har antalet styrelsemöten inte uppgått till det stadgade antalet. 
Än svårare har det varit att engagera styrelsen i det praktiska arbetet. Ekonomifunktionen som skötts 
av Gustav Dominicus har dock fungerat bra. 

Årsmöte 

Årsmötet 2009 hölls den 25e mars på Albanova, KTH. Det bevistades av ett tiotal medlemmar. Efter 
mötet hålls ett uppskattat föredrag av Christoph Demaziere som erhöll föreningens pris 2008. 

SKS pris 

Sällskapets pris delades 2009 ut till Sverre Haukeland för hans uppsats ”Avreglering och 
internationalisering – strategier inom och konsekvenser för kärnkraftsindustrin”. Två tävlingsbidrag 
hade inkommit till styrelsen. 

Wikipedia 

Sällskapets styrelse har inlett ett arbete med att föra vidare den enorma erfarenhet och kunskap som 
medlemmarna besitter via internetsidan Wikipedia. Wikipedia är idag en av de vikigtaste källorna när 
den unga generationen, men även journalister, söker information. Arbetet kommer att fortsätta. 

Föredrag vid YGs startseminarium 

Sällskapet deltog på Young Generations startseminarium för 2010 genom Erland Tenerz och Carl-
Erik Wikdahl med ett föredrag om beställningen av Oskarshamn 1 som var mycket uppskattat. 

Gemensamt föredrag SKS och Sveriges Mekanisters Förening 

Den 4 februari 2010 arrangerades ett föredrag i samarbete med systerföreningen Sveriges Mekanisters 
Förening på KTH i Stockholm. Föredragshållaren Daniel Westlén talade på temat ”Kärnkraften i vår 
omvärld”. 

European Nuclear Society 

Sällskapets styrelse lämnade fullmakt till Finlands Kärntekniska Sällskap att företräda oss vid ENS 
General Assembly. 



Sammanfattande ord 

Vår uppgift, att främja det fredliga användandet av kärntekniken, behövs mer än på länge. Vi står i 
Sverige idag inför en förnyad kärnkraftsdebatt. I ett sådant läge behövs sällskapet för att förmedla 
kunskap om kärnteknikens positiva sidor. 
Trots detta visar det sig vara väldigt svårt både att uppbåda ett engagemang från den av årsmötet 
utsedda styrelsen och av medlemmarna. Min uppfattning är att Sällskapet är i akut behov av 
omfattande förändringar i styrelsen. Därefter behövs ett tillflöde av medlemmar i yrkesverksam ålder. 
Men, för att nå dit behöver verksamheten vitaliseras rejält. Det har inte saknats idéer under året, men 
det har saknats en drivkraft från styrelsen att förverkliga dem. 
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