Ollebacken Vind Ek för

Sikås 2011-03-10

Styrelsemöte

Närvarande

Nils Öhrberg
Örjan Österud
Margareta Karlsson
Eva Regin
Morgan Jonsson
Sigvard Wagenius
Erik Gudmundsson
Veronica Borg
Billy Nordberg

§ 22

Mötets öppnande
Nils öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till mötessekreterare valdes Veronica Borg

§ 23

Föregående protokoll
Mötet gick tillsammans igenom protokollet från 100429. Mötet
beslutade att lägga protokollet till handlingarna med
godkännande.

§ 24

Information från Ollebacken energi AB
Morgan informerade från Ollebacken Vind AB
Alla fundament är färdig gjutna, trots att det varit svårt att gjuta
när det varit kallt. Sista veckan i mars kommer betongtornen.
Kablarna är klara och strömmen är framdragen. Första verket
kommer att provköras i slutet av maj månad. Sista verken skall
vara klara kring juli /augusti. Sen skall verken provköras 300
gångtimmar, därefter påbörjas garantitiden på två år.
Föreningen har två företrädare till förvaltningsbolaget, en
ordinarie och en ersättare. Den 22 mars hålls en extra
bolagsstämma. Mötet beslutade att Nils och Örjan representerar
föreningen.

§ 25

Årsredovisning 2010
Mötet gick tillsammans igenom balans och resultatrapporterna per
2010-12-31.
Mötet godkände och skrev under årsredovisningen.

§ 26

Medlemsärenden
Mötet beslutade att godkänna följande nya medlemmar.
Niklas Pålsson, Berit Svensson, Lars Dammander, Jan-Anders
Göransson, Leif Dahlberg och Lars-Göran Nilsson.

§ 27

Föreningsstämma 2011.
Mötet beslutade att kalla till föreningsstämma tisdagen den 19
april, kl. 19.00. GT-lokalen i Sikås.

§ 28

Övriga frågor
En fråga väcktes om man har fler andelar än man förbrukar, vad
händer då ? Ligger man inom en viss felmarginal tex. Pga. En mild
vinter så händer inget särskilt. Men är det avsiktligt så begår man
ett stadgebrott.
Sen kommer föreningen i samband med utskick till årsmötet att
uppmana medlemmarna att byta elbolag till Jämtkraft, så fort som
möjligt.
Önskemål finns om organiserade turer, sen när verken är klara.

§ 29

Avslutning
Nils avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Mötesordförande

_____________________________
Nils Öhrberg

Sekreterare

______________________________
Veronica Borg

