Vindkraftföretagens behov står i fokus för vår verksamhet
- Bli medlem i Svensk Vindenergi!
Svensk Vindenergi arbetar för att öka kunskapen om vindkraftbranschen och förståelsen för dess villkor
hos politiker, opinionsbildare och beslutsfattare. Vi arbetar för ditt företag, för Sverige, för världen och
för klimatet. Svensk Vindenergi skapar opinion, informerar beslutsfattare, fungerar som remissinstans,
bevakar energiutvecklingen i omvärlden, upplyser om regler, skapar branschöverenskommelser och
mycket mera.
Ett brett medlemsunderlag bäddar för ökad möjlighet att påverka politiska frågor som är viktiga
för vindkraftbranschen. Vi åstadkommer mycket redan idag, men vi kan göra ännu mer - om du är med!
Klimatförändringarna går snabbt och de senaste åren har det tagits många initiativ och beslut som syftar
till att bromsa den negativa utvecklingen. Energisektorn kan spela en mycket viktig roll och riksdagen
har därför satt upp målet att Sverige år 2040 ska ha ett helt förnybart elsystem.
Den förnybara omställningen innebär fantastiska möjligheter. För att målet ska nås måste den svenska
vindkraften nå omkring 90 TWh vilket kräver investeringar om över 200 miljarder kronor till år 2040.
Svensk Vindenergis medlemmar är företag som jobbar med vindkraft. Det gemensamma intresset är att
tillsammans skapa en stark organisation som verkar för att främja vindkraften och att få tillgång till den
information och de kontakter som medlemskapet för med sig.

Utöver en stark organisation som driver vindkraftens intressen får du som medlem:
•

Politisk påverkan
o Möjlighet att ingå i Svensk Vindenergis Råd
o Möjlighet att påverka Svensk Vindenergis ställningstaganden och remissvar
o Möjlighet att genom Svensk Vindenergi påverka förutsättningarna för
vindkraftbranschen i Sverige och EU

•

Marknadsinformation, analyser och prognoser
o Daglig mediabevakning om vindkraft
o Månatlig sammanställning av vindkraftsnyheter
o Kvartalsvis rapportering från Svensk Vindenergis viktigaste verksamheter
o Kvartalsvis statistik och prognos
o Bevakning av politikområden som påverkar vindkraftens utveckling
o Presentationer från våra seminarier (både på svenska och engelska)
o Tillgång till kansliets expertis i sakfrågor

•

Ett betydelsefullt nätverk
o Reducerad avgift till våra konferenser
▪ Vårmöte med seminarium mingel och föreningsstämma
▪ VIND konferens och mässa – Nordens största

o
o
o
•

Möjlighet att medverka i Almedalen
Kontaktuppgifter till andra medlemsföretag
Svensk Vindenergis Råd

Exponering av varumärket
o Reducerad monteravgift på VIND konferens och mässa
▪ inklusive plats på utställarscenen
o Möjlighet till extra exponering i samband med VIND
▪ Marknadsföringspaket, förhandsbokning av biljetter, politikerlunch, etc.
o Länkad logo och kontaktuppgifter till företaget på vår webbplats

Möt våra medlemmar
Vi organiserar omkring 120 företag, däribland projektörer, vindkraftsägare, turbintillverkare
advokatbyråer, elhandlare, försäkringsbolag, underleverantörer, markägare, och banker.

ÅF
”Som konsultbolag är det viktigt att vara med i Svensk Vindenergi för att
kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer i branschen och framförallt
ges det flera bra tillfällen att träffa sina kunder.”
Mattias Montelin
Head of BU Förnybar Energi & Energistrategi
ÅF Energy Scandinavia

ENERCON
”Svensk Vindenergi är en viktig plattform för att driva vindkraftens
unika frågor. Men ett proffsigt kansli och engagerade medlemmar
lyckas vi verkligen få genomslag på alla nivåer.”

Pamela Lundin
COO, ENERCON Sverige

OX2
”Sverige har ett mål om ett 100% förnybart elsystem och här kommer
vindkraften att vara en bärande del. Det är mycket som behöver
komma på plats och samverkan är avgörande. Svensk Vindenergi har
en oerhört viktig roll i detta eftersom de samlar branschen och driver
de frågor som är viktiga för vindkraftens utveckling.”
Linda Burenius Magnusson
Head of Public Affairs, OX2 Group

Foyen Advokatfirma
”Vi på Foyen vill vara med och bidra till samhällets utveckling av förnybar
energi”

Pia Pehrson,
Advokat/Partner
Foyen Advokatfirma

Vad kostar det?
Våra medlemmar delas in i tre kategorier; ”Vindkraftsägare/Investerare & projektörer”,
”Turbinleverantörer” respektive ”Övriga”.
Utgångspunkten för serviceavgift för de olika medlemskategorierna är:
o Vindkraftsägare och projektörer - Företagets projektportfölj
o Turbinleverantörer – Företagets installerade effekt de senaste två åren
o Övriga – Se vår avgiftsmodell.
Den lägsta årliga serviceavgiften är 18 550 SEK. Vid inträdet tar vi ut en engångsavgift på 5 000 SEK.
Kontaktuppgifter
För frågor om medlemskap, kontakta Tomas Hallberg, tomas.hallberg@svenskvindenergi.org eller
070-164 44 53.

Q&A
- Koncernmedlemskap
Företag och organisationer har möjlighet att bli medlem i Svensk Vindenergi, men inte enskilda
individer. För att bli medlem, kontakta ansvarig på kansliet (se ovan).
- Huvudkontaktperson – vad gör en sådan?
Våra medlemsföretag utnämner en person som är ansvarig för den löpande kontakten med oss. Det är
huvudkontaktpersonen vi oftast vänder oss till när vi gör utskick med information, erbjudanden och
vår dagliga mediebevakning.
- Stadgar
Här kan du ta del av föreningens stadgar!
- Föreningsstämma – styrelse
Varje år arrangerar Svensk Vindenergis kansli Vårmöte med tillhörande föreningsstämma för våra
medlemmar. På stämman väljs föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamöter och
valberedning. Vår nuvarande styrelse ser du här.
- Rådgivning
Svensk Vindenergi arbetar inte bara med att driva vindkraftsintresset gentemot myndigheter, politiker
och i media. Vi hjälper också gärna till med medlemsrådgivning! Se schemat över våra expertområden
och kontakta gärna någon av oss i kansliet.
- Rapportering, varje kvartal
För att vi ska kunna redovisa statistik och prognos för vindkraftsutvecklingen i Sverige ska medlemmar
som är projektörer/vindkraftsägare och turbinleverantörer rapportera förändringar i projektportföljen
respektive nya turbinorder varje kvartal.
- Serviceavgift – avdragsgill
Serviceavgiften utgör ersättning för tjänster som föreningen utför och är därför, till skillnad från
medlemsavgift, avdragsgill.
- Serviceavgift – stämmobeslut, underlag och beräkning
Beräkning av serviceavgift och avgiftsnivå beslutas av föreningsstämman varje år. För
projektörer/vindkraftsägare respektive turbinleverantörer utgör kvartalsrapport 2 underlag för det
kommande årets serviceavgift.

Bli medlem hos oss för din möjlighet att påverka.
”Svensk Vindenergi utgör vindkraftbranschens samlade röst. Vi främjar
utvecklingen av vindkraftsmarknaden i Sverige så att vindkraften kan
utvecklas till sin fulla potential och bidra till ett långsiktigt hållbart
samhälle.”
Charlotte Unger Larson
VD Svensk Vindenergi

