Referat fra styremøte i Vestfold klima- og energiforum
Møte 14. juni 2018
Kl. 12.00 – 15.00
Møtested: Andebu bibliotek
Tilstede: Olaf Brastad, Hilde Hoff Håkonsen, Elisabet Rui, Thormod Hansen, Rune Bakke, Christian
Robak, Jan Nærsnes, Jon Østgård, Benjamin Rød
Forfall: Ingar Lindheim, Bjørn Ole Gleditsch.
Saker og program
Vi fikk en omvisning på Møyland Omsorgssenter i Andebu av Thore Helge Larsen før møtet.
Styresaker
18/8 Godkjenning av innkallelse og referat
Innkalling og referat ble godkjent.
18/9 Klimanettverk i Telemark
Styret diskuterte innholdet i rapporten fra Bergfald og prosessen i Telemark. Det var bred enighet om å
gå videre med prosessen med sammenslåing med Telemark. Det ble påpekt at Telemark har en
næringssammensetning som er forskjellig fra den i Vestfold, og at det er viktig med et forum som
henvender seg både til store industriaktører, og mindre aktører og det offentlige. Det ble også påpekt
som viktig at et nytt forum eller klimanettverk bør bli noe Vestfold og Telemark danner sammen, og at
ikke en «flytter inn» til den andre. Det er naturlig at forumet også etter en sammenslåing er tett på
fylkeskommunen. I den nye regionen bør også USN være sentral.
18/10 Budsjett 2018
Styret var positiv til at det ble avholdt et styreseminar eller partnerseminar for å videre avdekke
muligheter ved sammenslåing av Vestfold og Telemark. Styret ber sekretariatet sette sammen en
arbeidsgruppe der også styret er representert, for å utarbeide programmet for et slikt styreseminar.
18/11 Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen for 2018 ble lagt fram til orientering.
18/12 Partnerstatus
Nye partneravtaler ble signert.

18/13 Eventuelt
Jon Østgård la fram status på biogass-stasjoner, og at det var begynt å bli et lite regionalt nettverk, også
med aktører fra Telemark. Horten har åpnet stasjon, og Tønsberg fra 20. juni. Prosessen er mindre klar
for Larvik og i Grenland. Det er en prosess på gang for å få til LBG-stasjon på Borgeskogen.

