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Årsberättelse för verksamhetsåret 2020 
 
Styrelsens ordinarie ledamöter 

Jan Wikander Ordförande Xzpert Elkonsult Stockholm 
Joakim Grafström Sekreterare SEK Svensk Elstandard 
Peter Kindblom Kassör/Hemsida Statens Fastighetsverk 
Peter Larsson Vice ordf. & v.sekr. Projektengagemang Sweden AB 
Peter Stockhaus Marknad/Ordf. Megacon AB  
Ove Mählkvist Vice kassör Omenergi 
Jörgen Westerberg  Besiktningsakuten Sverige AB 
 
Styrelsesuppleanter  
Anders Damberg  Fagerhult Belysning Sverige AB 
Tony Jansson Marknad Ellevio AB 
Patric Harström  Stockholms stad Fastighetskontoret 
Jan Söderström Marknad Akutkommunikatören AB 
Henrik Svensson Marknad Stockholm Exergi 

 
Revisorer 

Börje Hjort Ordinarie Locum AB 
Lars Rosén                   Suppleant          AB Stockholms Elrevision & Elbesiktning  
   
Valnämnd 

Ove Mählkvist Sammankallande Omenergi 
Roger Lundquist Vald av årsmötet Ellevio AB 
Åke Norman Vald av årsmötet Privat 
  
Övriga funktionärer 

Inger Wikander Kansli & Allt i allo StorStockholms Elförening SSEF 
Michael Bergman Bokföring Stockholms Schackförbund  

 
Marknadskommittén har bestått av Peter Stockhaus, sammankallande,  
Henrik Svensson, Tony Jansson och Jan Söderström. Inger Wikander har biträtt marknadskommittén.  
 
Hemsida, Facebook & Linkedin; Ansvarig utgivare: Peter Kindblom.  
Adresser: www.elforeningen.se och www.facebook.com/SSEF.FERA samt 
www.linkedin.com/company/ssef-fera-elforeningen  

 
Kansli 
Kansliansvarig Inger Wikander sköter kontakten med medlemmarna och ser till att inbjudningar och 
bekräftelser samt att fakturering sker fortlöpande via e-post. Adress kansli: info@elforeningen.se  
 
Föreningsverksamhet 
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft 2 protokollförda styrelse- och arbetsmöten i lokaler 
som i huvudsak våra medlemsföretag har ställt till SSEFs förfogande.  
13 februari Restaurang Timmermans 1857, Södermalm 
10 mars Restaurang Timmermans 1857, Södermalm, Konstituerande styrelsemöte  
 
SSEFs verksamhet har sedan mitten av mars helt legat nere på grund av rådande Coronaepidemin. Vi 
har fortlöpande fått avboka planerade aktiviteter under hela verksamhetsåret. 
För 2021 hoppas vi att Sverige ska återgå till normala förhållanden och vi hoppas verkligen att 
pågående vaccineringar ska ge ett positivt resultat. 

http://www.facebook.com/SSEF.FERA
http://www.elforeningen.se/
http://www.facebook.com/SSEF.FERA
http://www.linkedin.com/company/ssef-fera-elforeningen
mailto:info@elforeningen.se
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Program- och arbetsutskotten 

I samband med styrelsemöten har programidéer och utskottsfrågor behandlats. Marknadskommittén 
har till uppgift att sondera medlemmars intresse om aktiviteter samt att vara klubbmästare för 
anordnande av lokal, aktivitet och middag för årsmöte. MK har inte haft något möte under året.  

 
Årsmötet hölls den 13 februari på restaurang Timmermans 1857, Södermalm. Efter samling med kaffe 
hölls årsmötesförhandlingar enligt fastställd dagordning.  
Jan Wikander valdes till ordförande och Joakim Grafström till sekreterare för mötet.  
Samtliga val enligt dagordningen utföll enligt valberedningens förslag.  
Jan Wikander omvaldes som ordförande för SSEF för elfte året i följd. 
  
Planerade SSEFs aktiviteter under 2020 presenterades. 22 medlemmar deltog på årsmötet. 
 
Största utmaning för SSEF är att engagera fler medlemmar på en bredare front. Några har kanske inte 
upptäckt styrkan i en väl fungerande förening som SSEF. Andra har kanske känt att de inte har tid att 
engagera sig. Vi i SSEF tycker nog att det aldrig funnits fler skäl för SSEF att finnas till än nu.  
 
Tekniken förändras fortlöpande. SSEF är i regel först med att presentera nyheter på våra prisvärda 

seminarier. Som medlem får du dessutom tillgång till ett väl uppbyggt kontaktnät av branschkollegor! 
Hjälp SSEF att få fler medlemmar och även intresserade av att delta i styrelsearbete. Företag kan 
teckna årsmedlemskap för en låg avgift och kan även bli synliggjorda på SSEFs nya hemsida.  
SSEF finns även presenterat på facebook och Linkedin. 
 
StorStockholms Elförening SSEF är en ideell förening som berikar dig med kunskap, ger dig chansen 
att få träffa installatörskollegor, fastighetsägare, konsulter, energibolag och leverantörer. 

 

Studiebesök, seminarier och temakvällar under 2020 

 
23 januari  Elsäkerhet vid arbete 

En aktivitet om elsäkerhet vid arbete enligt SS-EN 50110-1 arrangerades i samråd 

med SEK. Joakim Grafström redovisade minimifordringar som gäller i alla 

CENELEC-länder för säker skötsel av och säkert arbete på eller nära elektriska 

anläggningar. Seminariet hölls hos Locum, Östgötagatan 12, Södermalm. Kvällen 

avslutades på restaurang Kvarnen under trevliga samtal. 13 deltagare. 

 

13 februari  Årsmöte SSEF 

Årsmötet hölls på restaurang Timmermans 1857, Timmermansgatan 35, Södermalm. 

Förhandlingarna avlöpte på ett smidigt och snabbt sätt. Underhållning av teknologie doktor 

Lars Bern om den globala klimatkrisen. Vår medlem Jan Lindgren förgyllde kvällen utklädd 

till Fibban. Fibban Karlsson var en komisk figur uppfunnen av Kar de Mumma. "Fibban" 

debuterade 1937 i revyn Mitt i stan och var sedan under många år en återkommande figur 

i revyer på Blancheteatern och Folkan. Tack Janne för en strålande uppvisning. En mycket 

välsmakande trerätters måltid med dryck avslutade kvällen. 22 deltagare. 

 
Medlemmar 
Vid 2020 års slut var vi 128 medlemmar. 90 enskilda, 22 pensionär 65+ och 16 kollektiva medlemskap 

fördelade på 14 företag samt 1 utbytesmedlemskap med Voltimum.  
 
SSEF ser gärna att vi under 2021 når ut till fler intressenter som lockas av våra aktiviteter. Det innebär 
att alla nuvarande medlemmar hjälper oss att introducera SSEF för nya och helst yngre medlemmar! 
Nya hemsidan finns för att alla kan leverera lämpligt innehåll och därmed visa att SSEF är en aktiv 
förening. En årsplan på planerade aktiviteter ska finnas under aktuell flik. 
Alla funktionärer i SSEF jobbar ideellt i en ideell branschförening för medlemmarnas bästa! Känner du 
att du vill delta aktivt i styrelsen, så kontakta valberedningen. 

http://www.facebook.com/SSEF.FERA


 

SSEF StorStockholms Elförening   info@elforeningen.se 

 c/o Inger Wikander, Hornsgatan 84, 118 21 Stockholm  www.elforeningen.se 

Tel: 070-676 94 47, Organisationsnummer: 802004-6507                   www.facebook.com/SSEF.FERA   

Bankgiro:5855-2878             

 
Medlemsavgifter 
2020 års medlemsavgifter har varit oförändrade, 300 kronor för enskild medlem, pensionär 65+, som 
inte längre är i aktiv tjänst, betalar 150 kronor och 1 000 kronor gäller för kollektivt anslutet 
företagsmedlemskap.  
Ett kollektivt medlemskap innebär att företaget kan skicka upp till tre icke personliga medlemmar till 
våra aktiviteter. 
 
Avslutning 
Avslutningsvis vill styrelsen tacka för förtroendet att få leda SSEF, en förening som knyter ihop ett 
kontaktnät inom hela elbranschen, främst inom Stockholms län och Gotland. SSEF bildades 1950. 
  

I SSEFs åtagande ingår även att marknadsföra FERA, Föreningen För Elektricitetens Rationella 
Användning, som bildades redan 1927. FERAs idéer är en av många lösningar för att förbättra 
klimatförändringarna nationellt och globalt.  
Det finns arkivmaterial från FERA som förvaras hos Centrum för Näringslivshistoria. Energiföretagen 
Sverige tar ansvar för samtliga dokument och består kostnad även för framtida arkivlagring! 
 
Stort tack för SSEFs möjlighet att få utnyttja lokaler under året hos Timmermans 1857, Locum, för 
våra seminarier, träffar och möten. Stort tack till våra utmärkta föredragshållare! 
 
Under året har SSEF genomfört två aktiviteter som har uppskattats av våra medlemmar. Kom gärna 
med förslag på nya aktiviteter som SSEF naturligtvis gör allt för att de ska bli genomförda! 
 
Inger Wikander har varit navet för SSEF och dess kansli under nästan hela 2000-talet. Inger har 
meddelat styrelsen att hon lämnar sitt uppdrag vid årsskiftet 2020/2021.  
Ett stort tack Inger! 
 
Jan Wikander har varit SSEFs ordförande under 11 år. Han har meddelat styrelsen att han inte  
står till förfogande som kandidat till styrelsen 2021. 
 
Styrelsen föreslår att årets ekonomiskt redovisade positiva resultat balanseras i ny räkning.  
Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse redovisas i separata dokument. 
Verksamhetsberättelsen består av tre sidor. 

 
 
Stockholm den 1 februari 2021 
 
 
 
 
Jan Wikander        Peter Kindblom         Peter Larsson 
ordförande 
 
 
 
Joakim Grafström        Ove Mählkvist         Jörgen Westerberg 
 

 
 
 
Peter Stockhaus 

http://www.facebook.com/SSEF.FERA

