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Verksamhetsberättelse 2021/2022 
Verksamhetsåret löper från 1 juli - 30 juni.  

Samhällsläget i Sverige och världen 
Pandemin COVID-19 har fortsatt påverkat hela verksamhetsåret vilket har medfört svårighet med att 
genomföra aktiviteter.  
 
Vid årsskifte slutade produktionen av R1 och därefter har Sverige 6 block i drift: R34, F123, O3, samt 
6 under avveckling i olika faser. I februari startade kriget i Ukraina, med stor påverkan på såväl el- 
och gaspriser som risken för kärnkraftsolycka i krigets spår. Det har medfört rejält ökade elpriser i 
Sverige och debatten kring kärnkraftens roll i såväl elproduktion som klimatfrågan har vänt och 
kärnkraft ses nu av många som en nödvändig lösning.  

Roller 

Styrelsen 
Ordförande     Anna Nyström  
stf. Ordförande    Johanna Svahn  
Sekreterare     Elisabet Blom 
Kassör     Linda Bergqvist 
Ordinarie ledamot    Helen Fjällström  
Ordinarie ledamot    Inta Mårtensson  
Ordinarie ledamot     Cecilia Nilsson  
Ordinarie ledamot     Martina Sturek 
 
Suppleant     Petra Olsson 
Suppleant     Paola Vargas 
 

Styrelsemöten 
Styrelsemöten har under verksamhetsåret förändrat mötesstrukturen. 9 styrelsemöten har hållits 

korta, ca 30 minuter, och däremellan längre arbetsmöten om ca 2 timmar minst 7 st. Tanken har varit 

att bjuda in alla medlemmar till arbetsmötena, men så långt kom vi inte under våren. Syftet har varit 

att sprida verksamheten och få fler medlemmar engagerade.  

I maj träffades största delen av styrelsen i Solna för ett längre arbetsmöte, med samkväm på kvällen. 

Vissa ledamöter deltog digitalt.  

Valberedning  
Ordinarie (sammankallande)    Katarina Alriksson 
Ordinarie (backup)    Helen Bigun   
 

WiN Sveriges representant i WiN Global 
Medlem i WiN Global Executive Board   Helen Bigun 
Medlem i WiN Global Board    Anna Nyström (som ordf.) 
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Kontaktpersoner för lokala sajter/grupper:  
Johanna Svahn   Ringhals 
Inta Mårtensson   Forsmark 
Cecilia Nilsson    OKG 
Malin Gustafsson    SKB 
Petra Olsson    Studsvik 
Helen Fjällström   Westinghouse 
Paola Vargas    Vattenfall 
Helen Bigun, Paola Vargas   Stockholm 
Maria Taranger   Barsebäck 
 

Medlemmar  
WiN Sverige hade vid verksamhetsårets slut 573 registrerade medlemmar.  

 

 
Medlemsutveckling. Under 2021 gjordes en större genomgång av medlemsregistret. 

Gemensamma aktiviteter 
Under verksamhetsåret har fokus varit på att få igång verksamheten efter pandemin. 

Frukostseminarier  
Syftet har varit att sprida saklig information, nätverka och delge erfarenheter mellan medlemmar.  

• Augusti Ragnsells   

• September EnergiForsk 

• Oktober Årsmöte 

• November Elbalans nu och då, Magnus Genrup  

• December Rengöring reaktortankbotten och analys av uppsamlat material, Caroline Bohlin 

• Januari Allt du behöver veta om svensk elförsörjning, Jan Blomgren 
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• Februari FossilEye och Hefaistos – två hållbarhetsprojekt vid Tekniska verken, Henrik 

Lindståhl 

• Mars Styrelseinformation om KKI och ANItA 

• April KSKG Ordlista ny version, Charlotta Idh 

Nyhetsbrev  
Under året har vi skickat ut flera hälsningar från styrelsen, bland annat information efter årsmötet 
och inbjudan till frukostseminarier inklusive påminnelser. Utöver informationsmejl från WiN Sverige 
har det även skickas ut information från WiN Global och övriga initiativ. 
 

Årsmöte Oktober 2021 
Syftet var utöver styrning av föreningens verksamhet att nätverka, utbyta erfarenheter och 

kompetensutveckling. Årsmötet med tillhörande konferens hölls i Solna på Vattenfalls huvudkontor 

med möjlighet att delta digitalt också. Ca 10 personer deltog på plats och ett 30-tal digitalt. 

Föreläsningarna var:  

• Magdalena Åkesson, chef för BU FE&P (Fuel, Engineering & Projects) som berättade om 

värdföretaget Vattenfall och om sin inspirerade resa inom Vattenfall, från en ovetandes 

konsult till idag chef för projektverksamheten inom Vattenfall 

• Ansi Gerhardsson, Senior strategisk rådgivare och tidigare enhetschef på SSM som 

redogjorde resan kring Sverige slutförvar av kärnbränsle  

• Ulrika Wretås, ordförande i SKS (Sverige Kärntekniska Sällskap) och projektledare för 

nedmonteringen av Barsebäck 1 och 2 och Oskarshamn 1 och 2 som informerade om ”Hur 

gör man när man river ett kärnkraftverk?”  

• SKBs VD Johan Dasht som föreläste om vägen fram till bygget av slutförvar av 

kärnkraftsbränslet 

• Torbjörn Wahlborg VD BU Generation, Vattenfall om ”Vad händer i framtiden, inom 

Vattenfall, branschen, Sverige och omvärlden? 

Lokala aktiviteter på sajter 
Lokala sajter har funnits på OKG, RAB, FKA, SKB. Lokala aktiviteter är föreningens viktigaste delar, 

med syftet att delge information mellan medlemmar och nätverka.  

RAB  
WiN Ringhals, med ca 100 medlemmar, har genomfört 4 lunchmöten, och påbörjat ett arbete med 

mentorskap för unga kvinnor.  

FKA  

WiN FKA har haft WiN-luncher en gång per månad samt studiebesök till utegymmet, föredrag om 

internrevisioner på FKA och WiN-picknick med fågelskådning tillsammans med SKB. 

OKG 

Juni 2022 hade kontaktgruppen på OKG en planeringsgrupp som nu kommer att dra igång 

studiebesök, WiN luncher och mycket mer. 
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SKB  

WiN SKB i Forsmark har haft fågelexkursion tillsammans med FKA.  

Media  
På hemsidan www.winsverige.se finns ett kalendarium, ett nyhetsforum samt korta resuméer från 

olika möteshändelser under det gångna året. Där finns också nationella och internationella länkar 

som kan vara av intresse för föreningens medlemmar, liksom en förteckning över universitet och 

högskolor som har utbildning med inriktning kärnteknik.  

Gruppen ”Women in Nuclear Sweden” på LinkedIn, med ca 150 följare, har inte haft verksamhet. 

Facebooksidan ”Women in Nuclear Sverige” har ca 450 följare och används till att sprida information 

om både WiN:s egna evenemang och intressanta artiklar/inlägg. Sidan har används flitigt till att dela 

våra event samt andras inlägg, ca 3 i veckan. 

Inga artiklar har skrivits under verksamhetsåret. Däremot intervjuades Anna Nyström i en artikel på 

Ringhals Insida under sommaren, som ny ordförande i föreningen. 

Föregående ordförande Martina Sturek deltog under våren i en pod med Ekomodernisterna: 

//poddtoppen.se/podcast/1614683120/ekomodernistpodden/11-karnkraftens-mojligheter-att-

radda-klimatet-med-martina-sturek 

Extern samverkan 

WiN global 
Helen Bigun har fortsatt ingått i WIN Global Executive Board för att vara med och utveckla WIN 

Global enligt föreningens syfte och mål. Under verksamhetsåret har man haft tre möten (29/3-22, 

15/10-21, 23/5-22). Ämnen som har varit på agendan under dessa möten kan sammanfattas att hur 

bäst: dela ut WIN Globals priser, kommunicera med medlemmar som befinner sig på många olika 

platser i världen, stötta värdnationen (Japan) att organisera WIN Global årsmöte, nå ut till breda 

allmänheten, m.fl. 

Som ordförande har Anna Nyström ingått i WiN Global board.  

Medlemmar i WiN Sverige behöver själva anmäla att de vill vara medlemmar i WiN Global, vilket lyfts 

främst i de nyhetsbrev som skickats ut. 

Ordförande Anna Nyström och vice ordförande Johanna Svahn deltog på WiN Globals konferens och 

årsmöte i Japan i maj. Tema var ”Evolution of Decommissioning & Reconstruction”, med studiebesök 

i Fukushima Daiichi Nuclear Power Station och i Great East Japan Earthquake and Nuclear Disaster 

Memorial Museum. Resan gav många intryck, både gällande kultur, tekniken kring avveckling, WiN 

globals roll för oss i Sverige och framförallt kvinnors roll i kommunikation kring ämnen där förtroende 

är viktigt. Vi kvinnor behöver synas mer! 

Samverkan med andra WiN-föreningar i Europa 
Ingen samverkan med övriga europeiska WiN-föreningar har skett under året. 

http://www.winsverige.se/
https://poddtoppen.se/podcast/1614683120/ekomodernistpodden/11-karnkraftens-mojligheter-att-radda-klimatet-med-martina-sturek
https://poddtoppen.se/podcast/1614683120/ekomodernistpodden/11-karnkraftens-mojligheter-att-radda-klimatet-med-martina-sturek
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Andra föreningar 

Ett samarbete med SKS och Ekomodernisterna har inletts under våren. Samarbetet har resulterat i en 

gemensam förening KKI, Kvalitativ KärnkraftsInformation, vilken ansökt om och fått statligt stöd, för 

år 2022, för arbete med använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall”, för att ”uppmärksamma, 

granska och bedöma nya rön om slutförvarsprocessen, i syfte att hålla sig med uppdaterad kunskap, 

förmedla korrekt information och vara pro-aktivt delaktiga i samhällsdebatten.”  I praktiken görs 

arbetet under nästkommande verksamhetsår, hösten 2022. 

WiN visade upp sig på en av YGs seminarium 21-22 april i Västerås. 

Företag  

Arbetet med Kompetenscentrum för kärnkraftsteknik (Uppsala universitet), ANItA, där WiN ingår i 

styrgruppen som observatör, har startats.  

Mentorskap 

WiN Sverige har sedan tidigare erbjudit mentorskap till studenter med kärnkrafts inriktning vid 

Uppsala universitetet. Vårt samarbete finns kvar, men har legat lågt under verksamhetsåret. 

Ekonomi  
Kostnaderna som WiN har haft under verksamhetsåret 2021-07-01 till 2022-06-30 är avgift för 

hemsidan samt kostnader för att WiN har bytte konto från privat i handelsbanken till ett 

företagskonto på handelsbanken i och med att WiN skaffade ett organisationsnummer. Den mindre 

summan 106 kr är för de få månader som var kvar på 2021 när kontot tecknades och 1250 är ett 

årsbelopp för 2022.  Se även bilaga 1. 

Slutord från ordföranden 
Stort tack till alla som bidragit till att göra WiN Sverige känt som en mötesplats för yrkesmässigt och 

socialt nätverkande. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot ytterligare ett aktivt och utvecklande år 

för oss alla i WiN Sverige! 

Anna Nyström 
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Bilaga 1 Ekonomisk redovisning 2021/2022 
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