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Styrelse 
Sällskapets styrelse har under året bestått av: 
 

− Daniel Westlén (ordförande) 
− Gustav Dominicus 
− Jenny Rosdahl 
− Kajsa Engholm 
− Mattias Karlsson 
− Sofia Nilsson 
− Carl Berglöf 

 
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit fem protokollförda möten, nämligen den 7 maj, den 21 
jun, den 9 sep, den 18 okt 2010 samt den 18 feb 2011. Ett möte var ett fysiskt möte (den 21 juni), 
resterande hölls per telefon. Uppslutningen från styrelsen har varit god med i snitt fem ledamöter 
närvarande vid varje möte. Engagemanget har varit tillfredställande och det som har beslutats under 
mötena har också blivit genomfört. 

Årsmöte 
Årsmötet 2010 hölls den 23 april på Albanova, KTH och bevistades av tio medlemmar. Efter mötet 
hölls ett uppskattat föredrag benämnt ”Avreglering och internationalisering” av Sverre Haukeland 
som erhöll föreningens pris 2009. Daniel Westlén föredrog även en nulägesrapport över aktuella 
nybyggnadsprojekt runt om i världen. 

Föredrag vid YGs mittseminarium 
Sällskapet deltog vid Young Generations mittseminarium i Ringhals och Barsebäck den 21 - 22 
oktober 2010 genom Lars G Larsson med ett föredrag om TMI-olyckan som var mycket intressant 
och uppskattat. Inför seminariet tog styrelsen fram en folder om SKS som delades ut. 

Strudieresa till Oskarshamn  
SKS anordnade en studieresa till SKB:s anläggningar i Oskarshamn den 30 november – 1 december 
2010. Först intogs en trevlig middag i ett snöstormigt Oskarshamn den 30 november. Dagen efter 
tillbringades vid SKB:s anläggningar med början på kapsellabbet. Där informerades deltagarna om 
tillverkningen av kopparkapslar och SKB:s planer för inkapslingen av använt kärnbränsle. Besöket på 
CLAB startade med en god lunch innan det visades en informationsfilm följt av en guidad tur runt 
bassängerna. Deltagarna hade förmånen att få se när det lastades ur bränsle ur en kylkapsel till en 
förvaringsbox som sedan skulle hamna bland Sveriges övriga använda kärnbränsle i bassängen. 
Utanför CLAB väntade en buss som tog deltagarna ner i berget till Äspölaboratoriet. Där fick 
deltagarna information om olika nationella och internationella tester som utförs i berget som 
förberedelser för slutförvaret. Resan var mycket uppskattad och ett särkilt tack riktas till SKB:s 
duktiga guider. 

Elforsks årliga seminarium  
Den 24-25 januari 2010 anordnade Elforsk seminariet “Förutsättningar för ny kärnkraft”. Seminariet 
planerades i tätt samarbete med SKS, bl. a. gällande seminariets program. Därmed kunde SKS 
medlemmar delta till ett kraftigt reducerat pris. 



IBC Euroforum  
Konferensarrangören IBC Euroforum anordnar den 10-11 maj 2011 konferensen “Effekthöjning 
och modernisering av kärnkraftsanläggningar”. Även till denna konferens har SKS bidragit till 
programmets utformning och SKS medlemmar kan delta till reducerat pris. 

Suppleant från YG 
Svenska Young Generation och Sveriges Kärntekniska Sällskap har båda uttryckt önskemål om större 
samarbete sinsemellan. Ett steg i den riktningen är att Young Generation har en suppleant med i SKS 
styrelse. Young Generations förslag på suppleant är Johan Kilander. 

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

Remisser 
Styrelsen har lämnat yttranden på fyra stycken remisser som inkommit från Miljö- och 
Näringsdepartementen, nämligen remiss ang. 
 

− Studsvikslagens upphörande, 
− anmälan om avgift för 2011 enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen 

av visst radioaktivt avfall m.m (med anledning av Studsvikslagens upphörande), 
− EU:s direktiv om hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, 
− ändringar i finansieringsförordningen avseende ersättning för informationskostnader 

till kommuner, 
 
samt en skrivelse från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning med förslag på ändringar i 
förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk 
verksamhet. 

Sammanfattande ord 
I förra årets verksamhetsberättelse efterfrågades en vitalisering av verksamheten och ökat 
engagemang i styrelsen. Styrelsens gemensamma uppfattning är att en nedåtgående trend har brytits 
och en ökad aktivitet i föreningen kan skönjas. Ett första steg har varit att uppdatera 
medlemsregistret så att så många medlemmar som möjligt nås av våra informationsutskick, både via 
e-post och reguljär post. När sittande styrelse tillträdde 2010 nåddes endast ca hälften av 
medlemmarna av våra e-postutskick och flertalet medlemsavier returnerades. Detta har främst 
påverkat styrelsearbetets synlighet gentemot medlemmarna, men även föreningens ekonomi pga 
uteblivna medlemsavgifter. Vidare har vi ökat våra beröringsytor gentemot omvärlden och har på så 
sätt erhållit ökad exponering och medlemsnytta genom medlemsrabatter på konferenser och 
seminarier. Det finns dock mer att göra för att öka föreningens aktivitet, inte minst gällande 
föreningens egen seminarieverksamhet, uppstartande av lokalföreningar och dylikt. Det vore 
önskvärt av kommande styrelse att stärka föreningens aktiviteter och därmed uppnå ett ökat 
engagemang hos föreningens medlemmar. 
 
 
Styrelsen genom Calle Berglöf 
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