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Astma hos barn har ökat 
Den kraftiga ökningen av astma hos barn kräver 
bättre skolmiljö menar Maritha Sedvallson som är 
förbundsordförande i Astma och Allergiförbundet.  
Socialstyrelsens rapport visar på stora brister i 
skolmiljön. Det behövs en insats om miljömålet 
”God bebyggd miljö” ska nås 2020, vilket innebär 
att byggnader och deras egenskaper inte ska på-
verka hälsan negativt. Vi vet också att ett bra in-
omhusklimat leder till både friskare barn och 
bättre studieresultat. Läs Astma och Allergiför-
bundets debattartikel i Dagens Samhälle. 

Stora Inneklimatpriset 
Nu är det dags att lämna in förslag till branschens 
mest framstående pris. I samarbete med Energi- 
och miljötekniska föreningen, Svenska Kyltek-
niska föreningen och Svensk Ventilation grunda-
des det Stora Inneklimatpriset av Slussen Buil-
ding Service. Stora Inneklimatpriset vill skapa in-
tresse för inneklimatteknik och öka kunskapen om 
teknik som ger ett sunt inomhusklimat i energief-
fektiva byggnader.  

Förslag ska vara inlämnade senast 31 januari till 
Slussen Building Service. Prisutdelningen kom-
mer att ske på Nordbygg den 3 april.

 
Dålig introduktion för unga 
Unga personer som börjar jobba får inte den in-
troduktion eller handledning de behöver. Arbets-
givarna brister också i riskbedömningar av ar-
betsuppgifter för unga anställda. Det anser Ar-
betsmiljöverket som har inspekterat 1300 arbets-
platser. Varje år skadas över 3500 unga personer 
på jobbet och antalet har ökat på senare tid. 
Svensk Ventilation har därför tagit fram en hand-
ledarguide för våra medlemmar. 

Handledarguide 
Nu finns en handledarguide som är en digital 
skrift från Svensk Ventilation. En APL-praktikant 
hos Svensk Ventilation har haft som uppgift att 
skriva ett kompendium. I skriften kan du som ska 
vara handledare eller är arbetsgivare få råd om 
vad som gäller och 
ta hjälp av checklis-
tan. Senast fredag 
2013-11-08 kommer 
handledarguiden att 
finnas för nedladd-
ning på våra med-
lemssidor.  

  

Ny på 
jobbet 

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/kraftig-oekning-av-astma-hos-barn-kraever-baettre-skolmiljoe-6481
http://www.slussen.biz/admin/IKPproposal.aspx?parMenMPaID=928
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2013/39552.aspx
http://www.av.se/pressrum/pressmeddelanden/2013/39552.aspx
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1564
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1564
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1564
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=NIYEE-R1wUMUoM&tbnid=Fz3nXWG5rnQ-rM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.drinkwise.se/artikel_arbete_varningssignaler.php.html&ei=hvhbUoqOKYSl4ATv-4D4Cw&bvm=bv.53899372,d.bGE&psig=AFQjCNGgMl1cGpnY11ELA8afkWKm5H42_A&ust=1381845483796002
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Nordbygg 2014- Sustainable Days 
Nu lanseras ett nytt inslag på Nordbygg. Det är en 
konferens med internationellt anslag som plane-
ras bli ett stående inslag på Nordbygg. År 2014 
kommer Tyskland att stå i fokus. Det finns många 
likheter mellan Sverige och Tyskland. Båda har 
ambitiösa politiska mål när det gäller energihus-
hållning och energieffektivisering. Båda ligger i 
framkant och det bilaterala som står i fokus på 
Nordbygg 2014 ska ge inspiration och utbyte åt 
båda håll. Stockholmsmässan står bakom sats-
ningen tillsammans med Tysk-Svenska Handels-
kammaren och Nordbyggs arrangörsgrupp. I den 
ingår Svensk Byggtjänst, Byggmaterialindustrier-
na, Glasbranschföreningen, VVS-fabrikanternas 
råd, EMTF och Svensk Ventilation. Läs mer 

Nya riktlinjer för årsverkningsgrad 
Arbetsgrupp Verkningsgrad inom Styrgrupp Pro-
dukter är färdiga med Årsverkningsgrad för vär-
meåtervinning med luft-
luftvärmeväxlare - Riktlin-
jer för redovisning av pro-
duktdata. Dokumentet är 
nu ute på remiss i övriga 
styrgrupper och konsult-
ledet. Ladda ner och läs. 
Synpunkter på riktlinjerna 
är välkomna senast 
2013-11-15 till 
erik.osterlund@svenskventilation.se. 

 
 
Ett hus, fem möjligheter 
Renovera energismart på 
Nordbygg 2014 går på temat 
Ett hus, fem möjligheter. På ini-
tiativ från HSB och med stött-
ning från Energimyndigheten 
jobbar nu ett 20-tal företag och 
organisationer med en studie som ska göra det 
enklare för ägare till flerbostadshus att välja 
vägen till kostnadsoptimal energieffektivisering. 
Utmaningen är att på fem olika sätt halvera ener-
gianvändningen i ett utvalt typhus. Alla alternativ 
ska självfallet beakta inneklimatet. Här kan det 
faktiskt bli en utmaning för vissa av alternativen 
att uppfylla dagens krav. 

1. Ersätt det befintliga bostadshuset med ett ny-
byggt 

2. Superrenoveringen med fokus på klimatskalet 
3. Det gröna alternativet med förnyelsebar 

energiproduktion och andra gröna lösningar 
4. Renovering med installationsfokus, till exem-

pel, balanserad ventilation med värmeåter-
vinning, avloppsvärmeväxling etc 

5. Den ”enkla vägen” med värmepumpslösning.  

Det finns fortfarande möjlighet att ansluta sig. Vill 
Du att Dina idéer och lösningar ska synas på Re-
novera energismart under Nordbygg 2014 – kon-
takta erik.osterlund@svenskventilation.se. 

  

http://www.nordbygg.se/aktuellt/nordbygg-sustainable-days-2014--featuring-germany
http://www.svenskventilation.se/download/872/Riktlinjer_%C5rsverkningsgrad_Remissversion.pdf
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Årsverkningsgrad
mailto:erik.osterlund@svenskventilation.se?subject=Ett%20hus%20fem%20möjligheter
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Osuppfångningsvärden kritiseras 
Kritik riktas mot standarden IEC 61591:1997, där 
§13 föreskriver mätmetoden för osuppfångning. 
Kritikerna menar att metoden är orealistisk, ef-
tersom mätningen sker under helt statiska förhål-
landen. Redan vid flöden 15-30 l/s kan volymkå-
por få höga osuppfångningstal. Den numer in-
dragna svenska standarden SS 433 05 01 simule-
rade att en person rör sig framför spisen, vilket 
enligt kritikerna är nödvändigt för att utvärdera hur 
en spiskåpa eller –fläkt fångar upp matos i verk-
ligheten. Bland kritikerna märks Boverket, och 
gällande byggregler saknar därför hänvisning till 
standard. BBR:s 
krav är enbart kvali-
tativt: ”Ventilation i 
kök ska utformas så 
att god uppfång-
ningsförmåga upp-
nås vid matlag-
ningsplatsen.”. 
Svensk Ventilation 
försöker nu via SIS 
TK 170 (Luftbehand-
ling) sätta igång en 
revidering av IEC 
61591. 

Noll koll på energianvändning 
Det är mycket ovanligt att kommunerna följer upp 
energikraven och kräver mätdata för nya byggna-
der. Detta framkom tydligt under seminarieserien 
Lågenergihus för attraktivt boende som Svensk 
Ventilation medverkade i på 19 orter i Sverige, 
och bekräftas nu av en enkät i Energi & Miljö. Läs 
mer. 

Pengar till miljonprogrammet 
Den tekniska livslängden på miljonprogrammets 
hus är slut och renovering måste ske nu. Rege-
ringen och politikerna som styr de kommunala 
bostadsbolagen måste visa ledarskap menar ett 
av Svensk Ventilations medlemsföretag. Det är 
dessutom oacceptabelt att lagen tillåter kommu-
nerna att plocka ut vinster ur de kommunala bo-
stadsbolagen och använda dessa till annat än ny-
byggnation, renovering och underhåll. Enbart den 
överföring som Stockholms stad gör från sina tre 
fastighetsbolag i år, skulle räcka till att exempelvis 
åtgärda inneklimatet i 33 000 av de 320 000 lä-
genheterna i miljonprogrammet som är i omedel-
bart behov av renovering. Läs debattartikeln i tid-
ningen ny Teknik 

Ekodesignkrav gäller från 2016 
Det finns nu ett långt framskridet förslag till eko-
designkrav för ”ventilation units”, med bland annat 
de SFP- och verkningsgradskrav som vi tidigare 
har skrivit om. EU-kommissionen räknar med att 
det blir helt klart 
under våren 
2014, och 
kommer att 
gälla från 1 ja-
nuari 2016. 

http://www.energi-miljo.se/2013/10/fa-kommuner-foljer-upp-energikraven/#more-4542
http://www.energi-miljo.se/2013/10/fa-kommuner-foljer-upp-energikraven/#more-4542
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3778379.ece
http://www.nyteknik.se/asikter/debatt/article3778379.ece
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Certifiering - Energideklarationer 
Personcertifiering krävs för energideklarationer 
från och med den 1 januari 2014. Det innebär att 
alla som arbetar med energideklarationer ska ha 
särskild kompetens. Regeringen beslutade om 
det den 10 oktober och därmed avskaffas kravet 
på ackreditering. Genom en övergångsbestäm-
melse införs en omställningsperiod på sex måna-
der, så att ett företag eller en person kan upprätta 
energideklarationer till och med juni 2014 med 
stöd av en tidigare ackreditering. Läs mer. 

BBR 21 ute på remiss 
Boverket har fått i uppdrag att se över och skärpa 
energikraven för byggnader. Det första steget mot 
en skärpning tas nu genom att energikraven be-
räknas utifrån justeringsfaktorer på kommunnivå i 
stället för klimatzoner. I förslaget delar man också 
upp energikraven i olika byggnads- och verksam-
hetskategorier. Remissen innehåller också för-
ändringar och förtydligande i byggreglerna i bland 
annat avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö. Förslagen 
som berör vår bransch har redan remissbehand-
lats 2012, och kommer förmodligen att införas 
2014. Svensk Ventilation kommer att svara på 
remissen och är du intresserad går det bra att 
läsa mer här. Läs förslaget till ändrade byggregler 
och konsekvensutredningen. 

Seminarium – Energikrav i BBR 
Boverket bjuder in till ett seminarium den 19 no-
vember om de reviderade energikraven. Syftet 
med seminariet är att redovisa det aktuella försla-
get till ändringar i BBR avsnitt 9 Energihushållning 
och ge möjlighet till frågor kring detta. Länk till 
anmälan.  

Remiss om certifierad energiexpert 
Boverket vill senast 1 november ha synpunkter på 
föreskrifter och allmänna råd för certifiering av 
energiexpert. Svensk Ventilation kommer att 
svara på remissen. Läs mer. 

 

Fler lågenergibyggnader 
Byggbranschen har högre ambitioner än vad lag-
stiftningen kräver. Enligt Energimyndigheten visar 
en ny studie att Sverige nästa år kommer att ha 
över 10 000 lägenheter och 1 000 000 kvm lokal-
yta som är lågenergibyggnader. Läs mer. 

Vi använder mindre energi 
Energianvändningen för uppvärmning och varm-
vatten per kvadratmeter i flerbostadshus och loka-
ler har minskat de senaste tio åren. Mellan åren 
2002 och 2012 var minskningen 15 procent för 
flerbostadshus och 11 procent för lokaler. Det vi-
sar ny statistik från Energimyndigheten. Läs mer. 

http://www.regeringen.se/sb/d/17931/a/226034
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyheter/Tyck-till-om-framtidens-byggregler/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Andring-av-Boverkets-byggregler/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Pagaende-projekt/Revidering-av-byggreglerna-BBR-2014/Seminarium-Reviderade-energikrav-i-BBR/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Pagaende-projekt/Revidering-av-byggreglerna-BBR-2014/Seminarium-Reviderade-energikrav-i-BBR/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Diarium/Boverkets-remisser/Boverkets-forslag-om-andring-i-verkets-foreskrifter-och-allmanna-rad-20075-for-certifiering-av-energiexpert-CEX-samt-tillhorande-konsekvensutredning/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Fler-lagenergibyggnader-an-nagonsin-i-Sverige-2014/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Svenska-lagenheter-anvander-allt-mindre-energi-/
http://www.energimyndigheten.se/sv/
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SKL vill kräva 70 kWh/m2år 
Sveriges Kommuner och Landsting har nu pre-
senterat sin Rekommendation om kommunala 
energikrav på flerbostadshus vid försäljning av 
kommunal mark. Kommunerna föreslås kräva 70 
kWh/m2 som högsta specifik energianvändning för 
flerbostadshus, med geografisk justering enligt 
Boverkets nya förslag (från 0,9 till 1,6). Enligt re-
kommendationen ska energianvändningen räknas 
som nettovärme, alltså som avgiven energi från 
värmepanna eller värmepump. SKL:s energidefi-
nition skiljer sig därmed från Boverkets byggreg-
ler, som räknar köpt energi. SKL:s motiv för detta 
är att bland annat att gynna system som minskar 
byggnadens värmebehov i relation till utetempera-
turen, till exempel FTX. Läs mer. 

Konjunkturen 
Det ljusnar tydligt inom fler delar av Sveriges 
ekonomi. Byggbranschen kommer ju vanligen sist 
i konjunkturen, och vi kan därför hoppas på en 
begynnande ökning. Enligt Sveriges Byggindu-
strier ökar bostadsinvesteringarna under 2013-
2014, tack vare ökat nybyggande. Även lokalbyg-
gandes väntas vända uppåt under 2014. Läs In-
dustrifaktas konjunkturrapporter och marknads-
signaler på Svensk Ventilations medlemssidor 
(kräver inloggning). 

 
Arbetsmarknadsdag 
IUC i Stockholm arrangerade en arbetsmarknads-
dag och Svensk Ventilation hade medlemmar på 
plats för att träffa ett 80-tal studenter. Ett antal 
studenter på Installationsingenjörsutbildningen tar 
examen om några veckor.  

 

  
Hjälp till att sprida ”Kanalen” 
Finns det fler på ditt företag som du anser kan ha 
nytta och glädje av den information vi sprider via 
vårt nyhetsbrev? Skicka ett mail med namn och 
adressuppgift till 
britta.permats@svenskventilation.se 

  

Foto: Slussen Biz 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/klimat-och-energi/kommunala-energikrav-pa-byggande-vid-markforsaljning
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1307
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1350
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1350
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1240
mailto:britta.permats@svenskventilation.se
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Stockholms Lokalförening 

 

Lunchmöten 
måndagar kl.12.00–13.00 (smörgås kl.11.30) på 
IUC, Palmfeltsvägen 5 B, 121 62 Johanneshov. 
Lunchmötena arrangeras i samarbete med 
Energi- och Miljötekniska Föreningen. 

November och december bjuder på två aktuella 
teman. Klicka på länkarna för att komma till an-
mälan!  

2013-11-11 AB och ABT - ändringar i förfråg-
ningsunderlag 

2013-12-09 Hur tänker en duktig konsult? 

2014-01-13 (temat ej fastlagt) 

2014-02-10 (temat ej fastlagt) 

2014-03-10 (temat ej fastlagt) 

2014-04-14 (temat ej fastlagt) 

2014-05-12 (temat ej fastlagt) 

2014-06-09 (temat ej fastlagt) 

Höstmöte 10-11 oktober 
Hela 58 personer deltog när Stockholms lokalför-
ening höll sitt sedvanliga höstmöte. 

Arbetsgrupp Service och eftermarknad berättade 
att de har kommit igång med att bearbeta kom-
munerna för att de ska bli bättre på att kräva att 
OVK-tvåorna åtgärdas. En enkät och rundringning 
till kommunerna har genomförts, och många 
kommuner medger att de inte gör någon uppfölj-
ning. Här finns stor potential att påverka. Gruppen 
ska nu sammanställa resultatet och samråda om 
hur vi bäst går vidare för att påverka. 

Sissi Fondelius från IUC var på plats för att få en 
dialog om utbildningsbehovet. 

Nästa möte är årsmötet den 10-11 april 2014. 

    

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dEktU1c0eGxjT05RWjd3VnNqR0tyUnc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDB6ZkpfRW91T2pYTHBOcFlEMnpvUGc6MA
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Höstmöte med 
Stockholms 

lokalförening 
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Utbildning och kurser 
Kunskapskomplettering inför ansökan om OVK-
behörighet alternativt certifierad energiexpert 

2014-01-13 - 2014-01-16 IUC, Göteborg 

Ventilationsteknik 

2013-12-10 - 2013-12-11 IUC, Katrineholm 

Bygglagstiftning OVK + certifieringsprov 

2013-11-13 - 2013-11-15 IUC, Stockholm 

2014-02-03 - 2014-02-05 IUC, Göteborg 

Steg 1 - Ventilationsmontör 

Självstudier + 1 dag Kontakta IUC 

Steg 2 - Certifierad ventilationsmontör 

2013-11-18 - 2013-11-19 IUC, Stockholm 

Steg 3 - Ledande ventilationsmontör 

2014-01-28 – 2014-01-30 IUC, Stockholm 

Injustering av luftflöden 

2013-11-20 - 2013-11-22 IUC Katrineholm fullbokat 

2014-01-28 - 2014-01-30 IUC, Katrineholm 

Mätning av luftflöden 

Kontakta IUC IUC 

Anbudskalkylering luftbehandling 

Kontakta IUC! IUC 

VVS-teknik på distans 

Kontakta IUC! IUC 

Allmän elbehörighet på distans 

Kontakta IUC! IUC 

Begränsad elbehörighet BB1 på distans 

2013-11-11 - 2014-03-31 IUC, Göteborg 

2013-11-19 - 2014-03-31 IUC, Katrineholm 

Styr- och reglerteknik för värme och ventilation 

2013-11-12 - 2013-11-14 IUC, Katrineholm 

Energieffektivisering i praktiken 

Kontakta IUC! IUC 

Energikartläggning av byggnader 

Kontakta IUC! IUC 

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U 

2013-11-27 (1 dag) IUC, Stockholm 

Diplomerad projektledare 

2014-02-18 - 2014-06-11 IUC, Katrineholm 

Certifierad ventilationsmontör 
IUC ger nu kurserna ”Ventilationsmontör” med 
nytt upplägg och uppdaterat kursmaterial. 
Innehållet i steg 1 har kompletterats med allmän 
VVS-kunskap och mer matematik. Upplägget har 
också förbättrats så 
att steg 1 nu 
innehåller en 
uppsamlingsdag då 
deltagarna träffas och 
avlägger kursprovet. 

  

http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/kunskapskomplettering-infor-ansokan-om-ovkbehorighet-alternativt-certifierad-energiexpert
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/ventilationsteknik
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/bygglagstiftning-ovk--certifieringsprov
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-1--ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-2--certifierad-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/steg-3--ledande-ventilationsmontor
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/injustering-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/matning-av-luftfloden
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ventilation/anbudskalkylering-luftbehandling
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/vvs/vvsteknik-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/allman-elbehorighet-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/elteknik/begransad-elbehorighet-bb1-pa-distans
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/styr-och-reglerteknik/styr-och-reglerteknik-for-varme-och-ventilation
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/energi/energieffektivisering-i-praktiken
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/energi/energikartlaggning-av-byggnader
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/byggarbetsmiljosamordnare-basp-och-basu
http://www.iuc-utbildning.se/kurser/ledarskap-arbetsledning-och-projektering/diplomerad-projektledare
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Medlemskalender  
oktober-december 2013 
2013-10-01 Eurovent PG 4B (Air Filters), Paris  

2013-10-01 Länsseminarium Lågenergihus, Luleå 

2013-10-02 Länsseminarium Lågenergihus, Umeå 

2013-10-03 Osuppfångningsförmåga Standardmöte, 
Stockholm 

2013-10-04 Arbetsgrupp Remisser, telemöte  

2013-10-07 Stockholms Lokalförening, EMTF:s 
lunchmöte 

2013-10-08 SIS/TK 110 Akustik och buller, Rotebro  

2013-10-10 Styrgrupp Brand redaktionsmöte, 
tele/webb  

2013-10-10 -11 Stockholmsföreningen, Höstmöte, Birka  

2013-10-14 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2013-10-17 Styrgrupp Utbildning, Stockholm  

2013-10-22 Arbetsmarknadsdag, IUC, Göteborg  

2013-10-23 Ett hus fem möjligheter - BeBo-projekt, 
Stockholm  

2013-10-24 Arbetsmarknadsdag, IUC, Stockholm  

2013-10-28 Styrgrupp Brand redaktionsmöte, 
tele/webb   

2013-10-28 ISO TC 117 WG 7 Fans performance tes-
ting, Karlsruhe  

2013-10-30 Arbetsmarknadsdag, IUC, Katrineholm  

2013-10-30 Ekodesign Lot 6, telefonmöte  

2013-11-01 Examensdag, Installationsingenjörer, IUC 
Katrineholm  

2013-11-04 Ekodesign Lot 6, Bryssel  

2013-11-05 CEN TC 156 (Ventilation) Plenarmöte, 
London 

2013-11-05 Arbetsgrupp Service & Eftermarknad 
(OVK) Stockholm 

2013-11-06 Ekodesign Lot 6 Branschmöte, Stock-
homl  

2013-11-07 Eurovent PG06C (AHU), Paris  

2013-11-11 Stockholms Lokalförening, lunchmöte  

2013-11-14 Styrgrupp Brand redaktionsmöte, 
tele/webb   

2013-11-15 Examensdag, Installationsingenjörer, IUC 
Malmö 

2013-11-20 Examensdag, Installationsingenjörer, IUC 
Stockholm 

2013-11-21 Styrelsemöte, Katrineholm  

2013-11-21 Eurovent PG 4B (Air Filters), Düsseldorf  

2013-11-22 SIS TK 170 (Luftbehandling), Stockholm  

2013-11-29 Ledningsgrupp Installationsingenjör, IUC 
Katrineholm  

2013-11-29 Eurovent PG1 (Fans), Paris  

2013-12-05 Styrgrupp Produkter, Stockholm  

2013-12-06 Styrgrupp Utbildning, Stockholm  

2013-12-09 Stockholms Lokalförening, lunchmöte   
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