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Tema för dagen:
Arbetsgruppsmöte för regional strategi och handlingsplan

Anteckningar:
Vi gick igenom det som Erik och jag hade skrivit och gjorde följande justeringar:
1. Vi kom överens om att föreslå att de regionala målen för biogas i Kalmar län ses över
eftersom det är länge sedan de togs fram och det är uppenbart att de inte kommer att
uppnås.
2. Vad beträffar målen i Blekinge och Kronoberg så ställer vi oss bakom dem och tar fram
åtgärder som bidrar till att målen uppnås.
3. Vi tar givetvis även fram åtgärder för Kalmar län utifrån de förutsättningar som vi känner till.
4. I stället för ansvarig skriver vi aktör i handlingsplanen.
5. För att få strategin förankrad i regionen ska den på remiss enligt följande tidplan:

a. Remissupplagan blir klar före midsommar och skickas ut till berörda samt läggs ut på
hemsidan.
b. Remissvaren begärs in per den 1 oktober.
c. Remissvaren sammanställs under oktober – november
d. Strategin antas i december 2013.

Nästa möte:
Bestämdes att det nästa mötet om den regionala strategin äger rum den 15 maj dvs. redan nästa
onsdag här i Kalmar bl.a. för att det är sista gången som Stefan Svenaeus är med på våra möten. Jag
har i skrivande stund inte lokalen klar men det finns alltid en möjlighet att vara här hos oss på
Malmbrogatan 12 om inte annat. Skickar mera info om detta senare. Mötet börjar kl. 08.30 med
kaffe och avslutas 12.30 med gemensam lunch. Under mötet 15/5 tar vi fram handlingsplanen.

