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Nyhetsbrev – april 2016

Kallelse till
Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma, tisdag 17 maj,
18.00 i sal O111 på Mittuniversitetet.
Huvudentrén Åkroken, en trappa ned och till höger
när du kommit ner för trappan, sedan höger.
Övrigt innehåll i detta nyhetsbrev:
 Kallelse till föreningsstämman med dagordning
 Kort om 2015 års ekonomi och driften
 Bakgrund till förslag om inriktningsbeslut om
avyttring.

Ordinarie föreningsstämma
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare.
Fastställande av röstlängd.
Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
Framläggande av årsredovisningen.
Framläggande av revisionsberättelsen.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Beslut om disposition av föreningens över- eller underskott
enligt den fastställda balansräkningen.
Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i
föreningen.
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och
behandling av stadgeenligt väckta motioner.
a) Styrelsens förslag till inriktningsbeslut om avyttring.
Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till
förtroendevalda.
Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för
2017.
Val av revisor och suppleant.
Val av valberedning, tre ledamöter och en suppleant.
Övriga frågor.

Kort ekonomirapport från Per Hägglöv, kassör
I år var det första året Helgas produktion inte gav rätt till elcertifikat vilket
grovt räknat halverar vår omsättning jämfört med föregående år. Dessutom
har energipriserna varit de lägsta på 14 år, i genomsnitt 22 öre/kWh vilket
har gett en intäkt på 216 tkr. Reparations- och underhållskostnaderna har
samtidigt varit relativt höga vilket givit ett resultat efter finansiella poster
på minus 42 tkr. Efter återföring av periodiseringsfond på 41 tkr blir årets
vinst minus 1 tkr efter bokslutsdispositioner.
Resultatrapport [kkr]
Intäkter
Summa Intäkter

216
216

Externa kostnader
Räntekostnader+intäkter
Bokslutsdispositioner
Skatt
Summa Kostnader
Resultat

265
-7
-41
0
217
-1

Balansrapport [kkr]
Anläggningstillgångar, Helga
Omsättnings tillgångar
Summa Tillgångar

0
710
710

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Obeskattade reserver
Kortfristiga skulder.
S:a Skulder och Eget kapital

522
99
89
710

(alla belopp avrundade till närmaste 1000-tal)

Kort rapport från Lars Åkerlund, driftsansvarig
Årets stora händelse på driftsområdet har varit bytet från VESTAS till en
billigare serviceorganisation hos HEMAB i Härnösand. Det har bara varit
positivt, med snabb och professionell respons. Förutom de direkta
felavhjälpningsåtgärderna har de uppmärksammat oss på ytterligare
komponenter som behövde bytas. Detta tillsammans med direktavskriven
investering i SMTekniks webbaserade övervakningssystem gjorde att årets
driftspost hamnade nära två hundra tusen kronor.

Framtiden för Helga
Som antyddes i december månads nyhetsbrev anar vi i styrelsen att
ekonomin även kommande år blir ansträngd.
Orsakerna är dels att föreningen inte längre får elcertifikat på producerad el
samt att elmarknaden i Sverige f.n. har exceptionellt låga elpriser.
Bakomliggande, globala, faktorer är att priset på kol och olja är fortsatt
låga. I Sverige får vi dessutom in mer förnybar el i systemet,
i första hand i form av ny vindkraft, samt att kärnkraften f.n. inte har
driftsstörningar. Vi har lyssnat på flera bedömare och den samlade bilden vi
får är att elpris-situationen kommer i stora drag att bestå under många år.
Inom styrelsen har en framtidsanalysgrupp tagit fram och analyserat olika
handlingsalternativ för föreningen. Det alternativ som styrelsen beslutat
föreslå årsstämman är att påbörja en avveckling i form av försäljning med
nedmontering. Anledningen är i korthet att vi bedömer att Helga
fortfarande är i så gott skick att det fortfarande finns ett betydande
restvärde. Det finns också en marknad i andra länder som fortfarande har
stödsystem som gör verket lönsamt att driva där. Överskottet efter
försäljning och avvecklingskostnad samt de likvida medel som finns i
föreningen kommer sedan att delas ut till medlemmarna.
Därför föreslår styrelsen att årsstämman fattar ett inriktningsbeslut som ger
styrelsen i uppdrag att genomföra en sådan avveckling. På årsmötet
kommer styrelsen att redogöra i detalj för olika aspekter av detta och svara
på de frågor som kommer upp.
Fler än vi har problem med ekonomin
Lyssna gärna på Sveriges Radios reportage från den 13 april:
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1650&grupp=7013&artikel=6409679

Meddelande från Lennart Olsson, sekreterare
Det är mycket viktigt att medlemmar som ändrar uppgifter som epostadress, kontonummer eller gör adressändring meddelar mig detta.
Det är enklast att göra det med e-post, alternativt via brev. Adresserna finns
i brevhuvudet på första sidan.
På styrelsens vägnar önskar jag alla välkomna på mötet!
Birger Hjörleifsson, ordförande

