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Styrelsemöte 2005-11-17

Mötesprotokoll för styrelsesmöte i föreningen etanol.nu

Plats och datum: Chat + forum på internet, 2005-11-17.
Närvarande:
Torbjörn Linnell tobben
Aryan Schmitz aryan
Hans Hellström snillet
Johan Bengtsson qwerty_42
Torbjörn Forsman torbjorn
Mikael Ljung Yingen
Sören ForsdahlLindfalas
Peter Rosengren peter, göteborg
Jim Werngren jim

 1 Mötet öppnas av Tobben
 2 peter, göteborg väljs till justerare
 3 Dagordningen godkändes
 4 snillet redogör för det ekonomiska läget
Totala tillgångar: 5493kr
varav öronmärkta för MTC-test: 1301kr
Antal medlemmar: 36 (fördelade på 30 hushåll)

 5 Lägesrapport: Kolla upp de bentliga ECE-reglerna
Torbjorn meddelar att det är ociella krav på avgasanalysatorer. Det nns en
standard som heter OIML R 99, och avgasanalysatorer som används i legala
sammanhang ska tydligen uppfylla något som kallas Klass 1 i den standarden.

 6 Lägesrapport: Politikerpåverkan
Jim och Aryan meddelar att

•

de ska luncha med Åsa och Per Bolund fr Näringsdepartementet nästa
fredag.

•

tänkte lägga fram våra synpunkter på VV utredningen, remisstiden har
börjat

•

onsdag 7/12 ska de träa Ronald Eriksson Miljöpolitisk sekreterare Vänsterpartiet m och de ska försöka få med vägverket också.

Några viktiga saker på agendan just nu:

•

Vi ska peka på att material och metod i utredningen av konvertering har
allvarliga luckor vilket gör att inga slutsatser kan dras på vetenskaplig
grund.
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•

Vi måste peka på att NOx bedöms orättvist mellan etanolbilar och diesel.

•

Att HC mellan bensinförbränning och etanolförbränning ger olika restprodukter till etanolens fördel.

 7 Lägesrapport: Samla in pengar till MTC
Peter, göteborg meddelar att MTC tar 14000-16000 per test, då ingår HC, NOx
och CO, tot ca 90000 (tre bilar, test före och efter) sen tillkommer SB-test mm.
Tobben meddelar att BSR ger oss 5000 så fort vi rett ut det skattemässiga med
kvitton o.d.
Peter, göteborg skall jobba vidare med att få in pengar till MTC-test.

 8 Lägesrapport: Trycksaker
Förslag är utskickat, men tekiniskt strul har bromsat detta arbete.

 9 Lägesrapport: Medlemsförmåner
Tobben meddelar att Roadster och etanolfabriken ger alla medlemmar 10%
rabatt.
aryan meddelar att 123ignition ger 10% på etanoloptimerade fördelare.

 10 BTR som första huvudstrategi för konvertering
Föreningen skall i första hand arbeta för att kontrollera om BTR (bränsletrycksregulator) är en tillräckligt bra metod för konvertering och se till att kompletta
väldokumenterade avgasprov utförs före och efter denna konvertering.
Föreningen skall i möjligaste mån testa själva före test hos MTC.

 11 Tid och plats för årsmöte
Årsmöte sker 2006-03-11 på Opplundavägen 2, 640 23 VALLA.
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