Kallelse till ordinarie föreningsstämma för

Tid:
Plats:

Torsdagen den 14 mars kl.19,00 2013
GT-lokalen i Sikås.

Kontaktuppgifter till valberedningen
Bengt Svedberg Tegelbruksvägen4, 831 47 Östersund
Tel 063-104082, 0702478406
E-post: bengt.svedberg@hotmail.com
Tomas Olofsson Håxås 1157, 83070 Hammerdal.
Tel.0644-10915, 0702660954.
E-post: 064410915@telia.com
Sammankallande: Liv Ekervald Åsvägen 22, 836 94 Ås
Telefon 063- 306 47
E-post: liv@eldrimner.com
Förslag till valberedningen skall senast lämnas den 7/3 så att valberedningen kan presentera sitt
förslag på hemsidan www.ollebackenvind.se den 12/3

Dagordning.
1.
Stämmans öppnande.
2.
Val av presidium.
Ordförande
Sekreterare
Två protokollsjusterare tillika rösträknare.
3.
Fastställande av röstlängd.
4.
Godkännande av kallelsen.
5.
Rapporter.
Verksamhetsberättelse
Kassarapport
Revisionsberättelse
Frågan om fastställande av resultaträkning och
Balansräkning.
6.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
7.
Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
8.
Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandling av stadgeenligt
väckta motioner. Förslag till stadgeändring Se Bilaga
9.
Beslut om uttaxering av årsavgift enligt § 7
10. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
11. Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 17
12. Val av revisorer samt suppleanter enligt § 20
13. Val av valberedning enligt § 16
14. Vid stämman väckta frågor
15. Stämman avslutas

Bilaga till kallelsen för Ollebacken vind Ek För föreningsstämma för år 2012
Torsdagen den 14/3 kl 19,00 GT Sikås

Jämtkraft har tolkat skattelagstiftningen så att momsavdrag på vindkraftsåterbäringen inte är
möjligt. Till följd av det, så har styrelsen beslutat ge stämman följande förslag till ändring i
stadgarna. Nya skrivningen nedan.
§5
Insats
Varje medlem skall delta med minst en insats. Insatsen lyder på det belopp som föreningsstämman fastställer,
dock lägst 100 kr och högst 6800 kr.
Varje insatsandel motsvarar 1 000 kWh årskonsumtion av el.
Medlem får högst delta med så många insatser som motsvarar medlemmens elförbrukning
Insatserna betalas kontant, på det sätt och inom den tid styrelsen beslutar.
Antalet medlemsinsatser får uppgå till högst 4230.
§26
Ändring av föreningens stadgar
Beslut om ändring av dessa stadgar sker enligt bestämmelser om stadgeändring i lagen (1987:667) om
ekonomiska föreningar.
§ 27
Grunder för fördelning av överskott
Uppkommet överskott skall fördelas efter följande grunder och turordning.
- avsättning till reservfonden enligt reglerna i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
- överskottsutdelning enligt 10 kap 1§ i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
- utbetalning vid nedsättning av medlemsinsatsernas belopp
- ränta på inbetalda insatser enligt föreningsstämmans beslut
- styrelsens förslag till stämman om avsättning till fond för ett visst bestämt ändamål
- överföring av resterande fria egna kapital i ny räkning
Föreningens fonder får inte minska genom att utdelas till medlemmarna.

Effekter av dessa förändringar är bl. a.
Vi medlemmar kan välja vilken elleverantör vi vill ha.
Återbäringen betalas ut efter årsstämman beroende på föreningens resultat.
En kostnadseffektivare administration kring utbetalning av återbäringen samt tydligare
redovisning.
Gamla stadgar finns att se på hemsidan http://www.ollebackenvind.se/stadgar.pdf

