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Protokoll från ordinarie föreningsstämma 2012-05-22 på
Mittuniversitetet Sundsvall
1. Till ordförande för årsstämman valdes Staffan Nyström och till sekreterare valdes
Marie-Louise Henriksson. Till justerare valdes Anders Nyquist och Jan Åsander.
2. Dagordningen godkändes

3. Fastställande av röstlängd. Röstlängden fastställdes till att omfatta 26 medlemmar
enligt närvarolistan (bilaga 1)
4. Kallelsen var utsänd i laga ordning och godkändes.

5. Årsredovisningen presenterades för årsstämman. 2011 var ett normalår med normala
drift- och underhållskostnader samtidigt som driftsförhållanden och vind och
prisnivåer har varit normala. Resultatet för året är en litet underskott om 933 kronor.
För 2012 ska enligt tidigare beslut avsättas ytterligare 100 000 kr till växellådskontot
så att en reserv motsvarande en halv växellåda finns avsatt. En post i
årsredovisningen är en större summa under Övriga kortfristiga skulder. Detta är
pengar som inte har utanordnats till medlemmarna pga olika skäl, framförallt
uppskjutna amorteringar när likviditeten begränsat utbetalningen samt en mindre del
returnerade pengar beroende på felaktiga kontonummer mm. Styrelsen har beslutat
att detta ska utredas under 2012 så att posten reduceras så långt möjligt.
6. Revisionsberättelsen upplästes. Av denna framgår att revisorn inte hade något att
erinra mot styrelsens sätt att sköta föreningens verksamhet och han tillstyrkte att
styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

7. Resultat- och balansräkningen för år 2011 godkändes och fastställdes av stämman.
8. Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2011.

9. Årsstämman beslutades att årets underskott om 933 kr skulle överföras till 2012 års
räkning.
10. Inga motioner var insända till årsstämman.

11. Arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda. Stämman beslutade att, liksom
tidigare, inga arvoden ska utgå till de förtroendevalda utan endast
kostnadsersättningar och kostnader för representation vid SVIFs årsmöte.

Trärike Vindkraft
ekonomisk förening
www.trarikevindkraft.se

12. Val av ordförande, styrelseledamöter och suppleanter för verksamhetsåren 2013 och
2014.
Ordförande för 1 år 2013 omvaldes Birger Hjörleifsson
Styrelseledamöter för år 2013 och 2014 valdes Lennart Olsson (nyval) och Per
Hägglöf (omval) (Redan valda för år 2012 och 2013 är Lars Åkerlund och MarieLouise Henriksson)
Suppleanter för ett år valdes Nils Lönnberg (omval), Staffan Henriksson (omval) och
Lars Eriksson (omval).
13. Val av revisorer och ersättare för år 2013.
Till revisor omvaldes Roger Sellstedt och till revisorssuppleant för samma tid
omvaldes Ulrika Hådén.
14. Till valberedning valdes Martin Östlund, Staffan Nyström och Ulf Gustafsson,
samtliga omval. Ulf Gustavsson valdes som sammankallande.
15. Information om föreningens verksamhet och framtidsplaner. Birger Hjörleifsson
informerade om styrelsens arbete för att Helga ska kunna leva vidare så länge som
möjligt och satsningarna att bygga upp en ekonomisk reserv för framtida
reparationer. Lars Åkerlund informerade om driften som fungerat väl under året. Det
som bekymrar är de inbrott som sker emellanåt. Det finns just inget att stjäla i Helga
men skadegörelsen orsakar kostnader och diverse trassel. Helga har nu fått ett larm
installerat och det ska också gå att koppla in en kamera som kan ge ledtrådar i
händelse av inbrott. En fråga gällde om det gick att få statistik så att man kan följa
produktionen och den som önskar så kan kontakta Lasse per e-post. Det krävs dock
att mottagaren har tillgång till telefonmodem.
Helga är nu i november 15 år och då kommer elcertifikaten att upphöra. Detta
kommer att påverka ekonomin men eftersom Helga nu i det närmaste är avskriven
och amorteringarna klara, kommer skillnaden inte att bli så stor.
16. Övriga frågor. Inga övriga frågor inom årsmötets ram ställdes.
17. Mötet avslutades.
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