
ISGAN Executive Committee 
Oppsummering fra ExCo-møte nr. 18, 01-03.10.19, Montreux, Sveits


Generelt

International Smart Grid Action Network (ISGAN) jobber for å fremme et smartere elektrisk 
system, og har i dag 25 medlemsland ("contracting parties"). Sekretariatsfunksjonene ivaretas av 
Austrian Institute of Technology (AIT) og Sorea Smart Grid Initiative (KSGI).


Det faglige arbeidet i ISGAN foregår i åtte annekser. ExCos rolle er å ta overordnede beslutninger, 
og legge føringer for arbeidet i anneksene. Norge er p.t. aktiv kun i Annex 7: Smart Grid 
Transitions and Institutional Change.


Norges representant er Hans Terje Ylvisåker, med Grete Coldevin som vararepresentant.


Oppsummering fra møtet

ExCo-møte nr. 18 ble avholdt i Montreux, Sveits, 01-03.19. Fra Norge møtte Hans Terje Ylvisåker, 
som måtte forlate møtet på ettermiddag dag 2 pga. Deltagelse i begravelse.


I det følgende presenteres det som fra Norges representant oppfattes som det mest relevante fra 
møtet. Et offisielt og mer utførlig referat er vedlagt.


Administrativt

Karin Widregren, Sverige, har ledet ExCo de seneste årene, og meldte i forrige ExCo-møte et 
ønske om å bli fristilt. Som ny ISGAN Chair ble valgt Luciano Martini, Director – T&D Technologies 
Dpt., Ricerca sul Sistema Energetico, Milano, Italia. Han har fram til ExCo 18 fungert som Vice 
Chair. Valg av Vice Chairs og deres respektive ansvarsområder vil bli foretatt i neste ExCo-møte, 
våren 2000.


En omfattende og ambisiøs kommunikasjonsstrategi, omtalt i oppsummering fra forrige ExCo-
møte, ble på nytt drøftet, og er vedlagt denne oppsummeringen (Vedl. 4).


Strategisk

Det var satt av betydelig tid til å diskutere strategi og framtidige aktiviteter, bl.a. hvor vidt dagens 
struktur med 7 aktive annekser skulle opprettholdes, eller om det var behov for å etablere nye i 
tillegg til eller som erstatning for eksisterende annekser. Et ad hoc team, "pilot incubator team", er 
opprettet for å komme med innspill på mulige nye tema, basert på diskusjonene i møtet.


Det vises for øvrig til punkt 1.5.8 i vedlagte "Decicions and Actions" (Vedl. 3), der forslag til tiltak 
for å få på plass en tydeligere ISGAN-strategi er beskrevet.


Annex 2-8

Pga. tidligere hjemreise enn planlagt, kfr. kommentar over, er det begrenset input fra 
presentasjonene og diskusjonene i de respektive anneksene. Det henvises derfor til vedlagte 
"Minutes" (Vedl. 2) og "Decisions and Actions" (Vedl. 3) for mer utførlig beskrivelse.


Fra norsk side er det grunn til å fremheve aktiviteten i Annex 6, Power Transmission and 
Distribution Systems. I tilknytning til ExCo-møtet ble det arrangert en åpen workshop, "Micro vs 
MEGA grids activity", i hovedsak ledet av Norge v/ prof. Irina Oleinikova, NTNU.


Sogndal, 13.02.20

Hans Terje Ylvisåker


Vedlegg

1. Agenda of the 18th Meeting of the Executive Committee of ISGAN

2. Minutes of the 18th Meeting of the Executive Committee of ISGAN

3. Decisions and Actions Meeting of the 18th Meeting of the Executive Committee of ISGAN

4. ISGAN Communication Strategy


