TRARIKE VINDKRAFT Ekonomiskfcirening.
Ordinarie fiireningsstlmma

mindag 2010-05-24 pi Mittuniversitetet Sundsvall.

I

Till ordfdrande for irsstiimman valdes Staffan Nystrrim och till sekreterarevaldesTorbjdrn Forsman.Till justerare
valdes Ulf Gustafssonoch Gunnar Farm.

2

Rostliingd. Rdstliingdenfaststiilldestill att omfatta 22 medlemmarenligt niirvarolistan(se bilaga I ).

3

Kallelse. Kallelsen var utsiind i laga ordning och godkiindes.

4

Arsredovisningenpresenteradesfcir irsstdmman. Aven 2009 blev det underskotti verksamheten.Arets
r[nteutbetalning faststdlldesi bcirjanav decemberbaseratpi vindprognos och preliminiirt bokslut. Som floljd av att
2009 var ett diligt vindir faststiilldesriinteutbetalningentill 0. Under decemberbliste det Snnusdmre6n prognosen
varit hoga, en specialisthar
ftrutspidde, varftir bokslutet visar underskott.Under iret har servicekostnaderna
anlitatsfor genomging av vlxellidan och en ny oljereningsanllggninghar installerats.

5

uppl[stes.Av dennaframgir att revisorninte hadenf,gotatt erinra mot styrelsenssiitt att sk0ta
Revisionsberiittelsen
foreningensverksamhetoch han tillstyrker att styrelsenbeviljas ansvarsfrihetfor verksamhetsiret2009.

6

Resultat-och balansriikningenfor ir 2009 godkiindesoch faststiilldesav st6mman.

7

Sthmmanbeviljade styrelsenansvarsfrihetfor ir 2009.

8

Arsstiimmanbeslutadeatt 6retsunderskottpit23874,28kr skulle civerforastill 2010 irs riikning

9

Inga motioner var ins[nda inftir irsstdmman.

l 0 Arvoden och andra ersiiffiingar till fortroendevalda.Stlimmanbeslutadeatt, liksom tidigare, inga arvoden skall
samt kostnaderfcir representationvid SVIF irsmote.
utgi till de fortroendevaldautan endastkostnadsersiittningar

lt

Val av ordflorande,styrelseledamdteroch suppleanterfor verksamhetsir201 l. Till:

a

Ordforandeftr I ir (201l) omvaldesBirger Hjcirleifsson
for 2 ir (2011,2012) valdesPer Hiigglof (omval) och Nils Lcinnberg(nyval). (Redanvalda for
Styrelseledamoter
2010 och 20ll ar Marie-LouiseHenrikssonoch Lars Akerlund).
ErsdttarefOr I ir (2010) omvaldesLars Eriksson (omval), Ingvar Smedjeg&rd(nyval) och Staffan Henriksson
(omval).

a

o

ftir
l 2 Val av revisoreroch ersdttare.Till revisoromvaldesfor 2011 och 2012 Roger Sellstedtoch till revisorsersdttare
sarnmatid omvaldes Ulrika Hid6n.

l 3 Till valberedningvaldesMartin Ostlund(omval), StaffanNystrdm (omval) och Ulf Gustafsson(sammankallande,
nyval). Till ersiittareomvaldesLars-OlovNilsson.

t 4 Information om foreningensverksamhet,ekonomi och framtidsplaner.Lars Akerlund informeradeom driften och
Hefga har fungeratbra under 2009.Tillgiinglighetenhar varit niira 100%och irsproduktionenfdr Helga var ca 0,69
GWh. Verket har pi Vestasbekostnadsaneratsfrin det oljeliickagesom intriffade under2008. Det har lackt olja i
mindre omfattningvid en tempgivareftir viixellidan. Viixellidan har undersdktsnoggranntmed endoskop
(fiberoptik) av en specialistsom beddmeratt den iir i stort sett i bra skick. Overvakningfor viixellidan ska
installerasunder sornrnaren2010. Vestashar fortfarandeinte lyckatslosa problemenmed kommunikationtill
verket.2010 har varit ett ovanligt diligt vindir, inte barafclr ossutan lven floralla andraverk i regionen.Vestashar
fortfarande probIem med sin serviceorganisation.

t5

Ovriga frigor: Frigor om det har skett nigon handel eller omsiittning med andelar.Si gott som ingen omsittning
har ftirekommit. Tack till stwelsen.

l6

Mcitetsavslutande.
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