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Årsmötesprotokoll
Protokollet från den ordinarie föreningsstämman den 21 maj finns nu på
hemsidan. Drygt 20 medlemmar närvarade. Tyvärr inställdes det planerade
inslaget om Landstingets energi- och miljöinsatser på grund av sjukdom
men Lasse Åkerlund berättade för oss om installation av solel för
hemmabruk.
Driftsrapport (av Lasse Åkerlund, driftsansvarig)
Helga har haft god tillgänglighet och inte stått still någon längre tid utan
snurrat på mesta tiden. Ett problem är att övervakningssystemet inte
fungerar, kommunikationen ligger helt nere. Därför har vi fått göra ett antal
tillsynsbesök. Orsaken till att kommunikationen inte fungerar vet vi inte
men Vestas har uppdraget att ta fram en lösning på problemet. Vi har inte
heller tillgång till energistatistiken eftersom tjänsten nu blivit
avgiftsbelagd. Vi kan f n endast få energistatistik från E-on men då med
viss eftersläpning.

Framtidsfrågor
För er som inte var med på senaste årsstämman kan jag berätta att vi hade
en information och diskussion om framtiden för Helga. Här följer ett utdrag
ur protokollet som finns i sin helhet på vår hemsida.
”§15. Information om föreningens verksamhet och framtidsplaner.
Helgas framtid är beroende av energipriser och kostnader. Under 2012
har elpriset varit lågt. Vi har i landet haft hög produktion av vattenkraft
och kärnkraft och har haft en nettoexport av el. Härutöver har ambitiösa
effektiviseringsplaner antagits för såväl landet som för kommunerna och
för företag. Detta indikerar att vi kommer att ha fortsatt låga elpriser.
Helga har nu många år på nacken och drifts- och underhållskostnaderna
torde komma att öka. Elcertifikatsersättningen för Helga upphör om två år.
Med fortsatt låga elpriser går verksamheten runt så länge vi får ersättning
för elcertiﬁkaten, därefter kommer verksamheten att gå back. Ett högre
elpris skulle dock kunna förändra bilden så att Helga kan vara lönsam.
Styrelsen anser därför att prisutvecklingen ska följas noggrant de närmast
åren.
Medlemmarna bör vid fortsatt lågt elpris vara förberedda på att frågan om
Helgas framtid i föreningen kan komma att prövas. De alternativ som i så
fall kan diskuteras är avveckling genom rivning, försäljning eller en större
reinvestering och fortsatt ägande. Tillsvidare anser styrelsen att någon
utdelning inte ska göras.”
Olika alternativ för framtiden behöver alltså utredas. Ska Helga drivas
vidare utan större insatser, genomgå en grundlig renovering, säljas eller
monteras ner? För att få beslutsunderlag har styrelsen beslutat att tillsätta
en arbetsgrupp bestående av Lennart Olsson (sammankallande), Per
Hägglöv, Nils Lönnberg och Lasse Åkerlund. Gruppen håller nu på att
utreda de fyra olika scenarierna för Helgas framtid med kostnader och
möjligheter knutna till dessa scenarier. Utredningarna behöver vara klara
senast i mars 2014 för att styrelsen ska kunna lägga fram utredningarna och
förslag till beslut för årsstämman i maj 2014.
Ändrad rutin för utdelning/utbetalning.
Tidigare system med en preliminär beräkning av årsresultatet före jul och

utbetalning till medlemmarna bör upphöra nu när Helga är i huvudsak
slutbetald. Styrelsen behöver också tid för att analysera nyss nämnda
utredningsalternativ. Styrelsen har därför beslutat att fr o m innevarande år
byta rutin för ev. utbetalning till medlemmarna. Först efter det att bokslutet
är klart kommer styrelsen att ta ställning till ev. utdelning till andelsägarna
och beslut tas på årsstämman i maj.
Egenkontrollprogram för Helga
Det egenkontrollprogram för Helga som Lasse Åkerlund och Lennart
Olsson tagit fram är nu formellt beslutat i styrelsen och taget i drift. Nu har
vi alla våra drifts- och underhållsrutiner dokumenterade och det ger oss en
trygghet och säkerhet i den fortsatta driften av Helga.
Konton, e-postadresser, adressändringar mm
Glöm inte att berätta för oss när du byter konto, e-postadress eller vanlig
postadress. Det underlättar mycket.
Kontakta Marie-Louise Henriksson,
Marie-Louise@trarikevindkraft.se
eller via vanlig post: Törnrosvägen 2L, 85740 Sundsvall

God Jul och Gott Nytt År
Önskar Styrelsen!
gm. Birger Hjörleifsson, ordförande

