Informasjon til nye medlemmer

Formål og visjon
Smartgridsenteret er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og
påvirke utviklingen.
Vårt formål er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for smartgrid i
internasjonal toppklasse. Vi ønsker å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som
fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk system.
Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere
investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til
klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet som
baserer seg på smartgridteknologi- og tjenester

Hvordan gjør vi dette
Senteret er en samhandlingsplattform for aktører i Norge, og har
ca. 45 medlemmer fra industrien, energi-/nettselskapene samt
sentrale forsknings- og undervisningsinstitusjoner. I sum bidrar disse
med et vidt spekter av kunnskap og å sette dagsordenen for
bransjen.
Smartgridsenteret drifter en nasjonal demokomité, Demo Norge,
som har mandat til å bidra til etablering av komplementære
demonstrasjonsaktiviteter hos energi-/nettselskapene innenfor
smartgrids. Komiteen teller ca. 10 prosjekter, og arbeider blant annet
tett med det nye nasjonale smartgridlaboratoriet på NTNU i
Trondheim.
Vi arrangerer i samarbeid med Energi Norge en årlig nasjonal
Smartgridkonferanse for våre medlemmer og andre interesserte. Her samles pionérer, pådrivere og
beslutningstakere for å dele innsikt og erfaringer. Konferansen arrangeres i Trondheim og Oslo annethvert år, og
huser i underkant av 300 deltakere, 30 utstillere og ca. like mange spennende presentasjoner.
Gjennom nettsidene våre og sosiale medier sprer vi kunnskapen og erfaringen vår med ca. 60 årlige nyhetssaker,
og når hver måned ut til i overkant av 800 lesere gjennom nyhetsbrevet vårt. Nyhetssakene bestemmes i stor grad av
medlemmene våre, men også via vårt internasjonale nettverk. Som aktiv i Global Smart Grid Federation, IEA's
International Smart Grid Action Network og standardisering gjennom IEC har vi god innsikt i utviklingstrekk utenfor
landets grenser.
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Forventninger til senterets medlemmer
Det forventes at medlemmene er positivt interessert i forskning, utvikling, test-/demo-aktiviteter, men
også de andre aktivitetene senteret promoterer for å dele resultater og erfaringer. Se senterets vedtekter på
www.smartgrids.no/senteret. I praksis betyr dette at kontaktpersonene hos medlemmene er i dialog med senteret om
hva som interesserer dem, og at de tar imot informasjon og videreformidler til relevante personer i egen virksomhet.
Videre dreier det seg om å bidra til nyhetsbrevet og å være engasjert og aktiv som ledd i å nå senterets formål.
Senteret oppfordrer medlemsbedrifter til å benytte Smartgridkonferansen som arena til å vise seg fram på.
Konferansen trenger innlegg fra flinke og engasjerte folk i akademia, industrien, leverandører og energi/nettselskaper.
Kontaktperson for medlemsbedriften blir invitert til årsmøtet rundt påsketider, hvor det blant annet bestemmes hvem
som sitter i styret i senteret. Det arrangeres i forbindelse med årsmøtet et mindre fagseminar hvor aktuelle tema tas
opp.
Senteret arrangerer en årlig smartgrid-dag på NTNU for studenter på Energi og Miljø, Kommunikasjonsteknologi,
Industriell Økonomi og samfunnsvitenskapelige studier. Faglige innlegg fra industrien ønskes på dette arrangementet.
Det deltar mellom 70-100 studenter på denne dagen.

Hvordan melde seg inn i senteret
Det er enkelt å bli medlem i senteret. Alt du trenger å gjøre er å sende oss en mail med følgende informasjon:
•
•
•
•
•
•

Firmanavn
Kontaktperson på vegne av selskapet
Organisasjonsnummer
Fakturaadresse
Fakturamottaker
Bedriftens logo (til hjemmesiden og
andre presentasjoner)

Faktura for medlemskontingent sendes ut en
gang i året. Medlemskontingenten er senterets
hovedinntekt, og avhenger av størrelsen på
selskapet som meldes inn. Du finner mer
informasjon om dette på
www.smartgrids.no/senteret.
I forbindelse med innmelding av nye
medlemmer ønsker vi også å lage en hyggelig
nyhetssak om hvem dere er og hva dere gjør.
Dette sendes med nyhetsbrevet til våre ca.
800 mottakere. Det praktiske rundt dette
ordnes ved innmelding.

