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Riktlinjer för samordning av vårt engagemang i 
Eurelectric 
 

Vad vill vi uppnå med vårt medlemskap i Eurelectric? 

Genom Eurelectric har Energiföretagen större påverkansmöjligheter i EU jämfört med 
påverkansarbete i egen regi. Således vill Energiföretagen att Eurelectric ska få genomslag 
bland beslutsfattare för det påverkansarbete som bedrivs. För att detta ska komma 
Energiföretagens medlemmar till gagn så behöver Energiföretagen bedriva ett 
påverkansarbete inom Eurelectric så att Eurelectrics positioner stämmer överens med 
Energiföretagens. Det yttersta målet är att skapa rimliga villkor för Energiföretagens 
medlemmar och möjliggöra att Energiföretagens mål och visioner kan uppnås. 

Eurelectricmedlemskapet innebär också stora möjligheter att skapa europeiska nätverk 
och allianser, utbyta erfarenheter och få ökad förståelse för förutsättningarna att bedriva 
elverksamhet i andra europeiska länder. 

För att få inflytande i Eurelectric använder Energiföretagen olika strategier; 

- Utarbetande av relevanta positioner i god tid. Den som är tidigt ute med goda 
analyser och relevant argumentation har stora möjligheter att påverka 
Eurelectrics agerande. Förslag analyseras på kansliet i samarbete med relevanta 
arbetsgrupper, som också remitteras utkast till positioner. Positioner förankras i 
råd och/eller styrelse. 

- Samarbete med allierade – främst inom Nordenergi men även andra länder. 
Avstämning sker inom Nordenergi dels inför varje styrelsemöte, dels kontinuerligt 
genom möten på det gemensamma nordiska Brysselkontoret. Nomineringar av 
personer till ordförandeposter och andra nyckelposter diskuteras och samordnas 
med syfte att alltid få in så många nordiska representanter på dessa poster som 
möjligt. 

- Nominering av kandidater - Vid nominering av svenska representanter till 
arbetsgrupper och kommittéer är kompetens för att agera ordförande i aktuell 
grupp samt möjlighet att avsätta tid för arbete i Eurelectric viktiga parametrar. 
Genom att vara ordförande i arbetsgrupper och kommittéer ökar insynen i 
Eurelectricarbetet och påverkansmöjligheterna. Eurelectrickansliet tar tacksamt 
emot all hjälp de kan få av medlemmar. Om en representant lägger ner mycket 
tid på att bidra i arbetet ökar möjligheterna till inflytande. 

Kommittéarbete 

Eurelectric har fem kommittéer och under varje kommitté finns arbetsgrupper, 
undergrupper, task force, fokusgrupper och expertnätverk. Till varje kommitté och 
arbetsgrupp har kansliet en utpekad kontaktperson.  
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Kansliets kontaktpersons uppgift är att;  

• Följa det löpande arbetet,  

• Vara kontaktperson mot samtliga svenska representanter i kommittén och 
underliggande grupper, 

• Kalla till och samordna förmöten inför kommitténs möten 

• Sammanställa budskap att föra fram på möten så att dessa är förenliga med 
Energiföretagens position. 

Kommittémedlemmar och arbetsgruppsmedlemmar företräder Energiföretagen Sverige i 
Eurelectric. Det är därför viktigt att information sprids från dessa representanter till 
övriga medlemmar och att inspel stäms av med Energiförertagens kansli och övriga 
medlemmar i Energiföretagen. Ett sätt att säkra informationsspridning och frågornas 
förankring kan vara att på sikt se till att kansliet är representerade i samtliga kommittéer. 
Kommittémedlemmen kan likaså vara adjungerad till motsvarande råd i Energiföretagen. 
Där sker återrapportering och dialog med rådens medlemmar. Skriftlig rapportering sker 
från varje kommittémedlem och arbetsgruppsmedlem så snart som möjligt efter ett möte 
i Eurelectric ägt rum, enligt Energiföretagens mall. Anteckningarna sprids via veckobrevet 
”EU – senaste nytt”. 

Förmöten inför styrelsemöten 

Inför Eurelectrics styrelsemöte anordnas ett förmöte av EU-samordnaren. Deltagare vid 
detta möte är Energiföretagens representanter i Eurelectrics styrelse, samtliga ordinarie 
och ersättare i kommittéerna, kontaktpersoner i Energiföretagens kansli, chefen för 
politik och kommunikation, chefen för Brysselkontoret samt EU-samordnaren.  

Övriga representanter i Eurelectricarbetet samt från Energiföretagens kansli deltar då 
frågorna kräver deras deltagande.  

Strategimöte 

Ett strategimöte för Eurelectric och EU-arbetet bör hållas varje år. Till detta möte inbjuds 
samtliga representanter i Eurelectricarbetet in samt representanter i EuroHeat and 
Power och GEODE. Även andra intresserade medlemmar kan bjudas in. Syftet med mötet 
är att göra en årlig genomgång av arbetet, tydliggöra och prioritera Energiföretagens 
engagemang i Eurelectric; EHP och Geodesamt EU-arbetet i stort under kommande år.  

 

Kontaktperson mot Eurelectric 
EU-samordnaren är kontaktperson mot Eurelectric.  
 

Nomineringar till arbetsgrupper 
EU-samordnaren säkerställer att Energiföretagen har representanter i prioriterade 
grupperingar inom Eurelectric. Detta innebär att efterfråga kandidater och sammanställa 
nomineringar till alla grupper samt sammankalla till ett möte inför beslut. Vakanta platser 
annonseras ut i veckobrevet ”EU senaste nytt”. Baserat på de anmälningar som kommer 
in tar sedan Energiföretagen fram ett förslag på representant baserat på parametrarna 
nedan. Förslaget förbereds av EU-samordnaren och Brysselchefen, diskuteras av cheferna 
för Energisystem och Politik och Kommunikation och godkänns av VD.   
 
Olika parametrar vägs in vid beslut om representanter i Eurelectric: 

- Kompetens 
- Möjlighet att avsätta tid 
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- Kompetens för att potentiellt agera ordförande 
- Fördelning av poster mellan olika medlemsföretag 

 
I syfte att säkra en jämn representation bör tidsbegränsade förordnanden på 2 år gälla 
för, med möjlighet att omförordnas. En representant som vill avsluta sitt uppdrag i 
Eurelectric ska skyndsamt meddela sin kontaktperson alternativt EU-samordnaren så att 
utannonsering av vakansen kan ske snarast. 
 
Vidare sammanställer EU-samordnaren en bild av alla representanter och rapporterar 
förändringar till Eurelectrics kansli. 
 

Rapportering 
Varje representant ska stämma av med Energiföretagens kansli inför möten. Vidare ska 
varje representant skicka korta noteringar efter varje möte enligt fastställd mall. Dessa 
förmedlas därefter vidare i veckobrevet. Därutöver ska representanterna delta i förmöten 
inför kommittémöten. Samtliga representanter i arbetsgrupper deltar i förmöten för den 
kommitté som arbetsgruppen lyder under. 
 

Samarbete inom Nordenergi 
 
Inför varje styrelsemöte i Eurelectric sker ett förmöte inom Nordenergi i den sk ”steering-
group”, bestående av medlemmarnas VD:ar. Vid mötet deltar även Brysselchefen och EU-
samordnaren. På mötet stäms agendan för styrelsemötet av för att möjliggöra ev 
koordinerade inlägg. Likaså stäms beslut om ordförandeposter av för att möjliggöra så 
stor nordisk representation som möjligt. 
 
Varje vecka sker koordinering av EU-arbetet på det gemensamma nordiska 
Brysselkontoret. På mötena stäms nomineringar till ordförandeposter, synpunkter på 
Eurelectrics positioner m.m., av. 
 

 

 


