
Protokoll foft vid ordinarie foreningsstdmma for
Ol lebacken Vind Ekonomisk Forening

Torsdag den 10 apr i l  2014 kl .  19,00
GT Sik6s

51 Mcitets oppnades
Nils Ohrberg hdlsade samtliga vii lkomna, det var 36 deli igare niirvarande.

Sr2 Val av motespresidium
Till motesordfdrande valdes Nils 0hrberg
Til l sekreterare valdes Orjan Osterud
Til l protokoll justerare valdes Uno Danielsson H-dal

Harry Tallryd SikAs

53 Faststdllande av rostldngd
Den medlemslista som upprattades vid ankomsten ska anvdndas som
r6stldngd.

S,1 FrAgan om kal le lse t i l l  s tdmman har skett  i  behor ig ordning
Kallelsen ti l l  motet skickades den 2413 -14 per mail eller post, motet godkainde
kal le lsen.

Sli Rapporter
Nils fdredrog verksamhetsrapporten och kassarapporten.
Morgan Jonsson informerade om att verken har producerat bra under det
gAngna Aret, 1 4 o/o 6ver budget, med en medelvind pA 7 ,7 m/s. en smarre
justering av avisningssystemet pA ett verk.
Sti imman beslutade godkdnna och ldgga verksamhetsrapporten ti l l
hand l ingarna.
Stdmman beslutade godkdnna och ldgga kassarappoften t i l l  handl ingarna
Werner Magnusson ldste upp valda delar av revisionsberdttelsen. Stdmman
beslutade godkdnna och ldgga revis ionsbert i t te lsen t i l l  handl ingarna.

5,6 FrAgan om ansvarsfrihet for ledam6terna
Motet gav ledamoterna i styrelsen ansvarsfrihet for 2013.

57 Beslut om disposition av fcireningens over- eller underskott enligt deln
faststdl lda ba lans riikn i n gen.
Stiimman faststdllde balansrdkningen, och totala medel att disponera i ir
794 690.
Stiimman beslOt enligt styrelsens forslag att overf6ra ti l l  reservfond 37 613 kr.
Stdmman beslot enligt styrelsens forslag att dela ut t i l l  medlemmarna 719 100
kr, vilket motsvara 170 kr/insatsandel.
37 977 kr balanseras i  rdkning.
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Av styrelsen til l fcireningsstdmman
stadgeen ligt vickta frigor.
PA styrelsens forslag beslot stiimman
nytt nominelltvdrde 6 000kr.

2

hdnskjutna drenden och behandl irng av

att Aterbetala 130 krlandel p6 insatsr:n,

Beslut om uttaxering av irsavgift enligt $7
Motet beslutade att ingen Arsavgift skall tas ut

S10 Beslut om arvoden och andra ersdttningar ti l l  fortroendevalda
Stdmman beslutade foljande. Hdgst 25 000 kronor att fordelas av styrelsen
med hdnsyn ti l l  ledamdternas arbetsinsatser.
Reseersdttning. 18:50 per mi l  enl igt  rdkning
Ersdttning ti l l  revisorer
Arvode Enligt faktura for nedlagd tid
Reseersdttning Enligt faktura

S11 Val av fortroende poster fram til l
Antal ordinarie ledamoter
Antal ersdttare
Ersdttares intrdde enligt stadgarna $ 17

ndsta fciren i n gsstdm ma.
9 st (stadgarna $ 17)
3 s t  (  )

Ordinarie ledamoter, namn och t id Nyval med 2 6rs mandatt id
Orjan Osterud
Erik Gudmundsson
B6rje Johansson
Elisabet Oskarsson
Torbjorn Zackrisson

Sitter ytterlig are I 6r pA 2013 €rrs mandat
Morgan Jonsson
Nils Ohrberg
Sigvard Wagenius
Eva Regin

Styrelsesuppleanter, namn och t id
Kennet Nilsson
Knut Karlsson
Susanne Soderman

Nils Ohrberg

Nils Ohrberg

Orjan Osterud

Styrelseordforande, namn och t id

Styrelserepresentant til l OFAB

Suppleant t i l l  OFAB

Sik6s
Boda, Lit
GixsjO
Sik6s
Hammerdal

Sik iskdlen
Laxsjo
Hammerdal
Str6msund

Krokom
Hammerdal
Hammerdal

Laxsj6

Laxsjd

Sik is

o v 2 A r
o v 2 h r
o v 2 i u
o v 2 A r
n v 2 A r

ov '1  i l r
ov 1 i ir
o v  1 6 r
ov 1 iir

ov '16r

o v 1 € r
n v  1 d r

ov 1 irr

ov 1 drr

ov 1d,r



S12 Val av revisorer fram til l ndsta foreningsstiimma.
Till revisorer valdes

Werner Magnusson Asen, Li t  ov 1 6r
Magnus Svensson Gdxsjo ov 1 Ar

Revisorssuppleanter,
Hikan Ni lsson As ov 1 5r
Sara Magnusson Ostersund ov 1 Ar

513 Val av valberedning.
Ti l l  valberedning valdes
Liv Ekerwald Sammankal lande As
Thomas Olofsson Hammerdal
Bengt Svedberg Ostersund

514 Ovriga frAgor.
Fr6gan om hur f6reningen ser pA den lSngsikt iga utdelningen av Aterbdring och
om det gAr att ge 6terbdring i form av kWh pA el-fakturan.
FrAgan om Sterk6p av andelar frAn medlemmar som vill sdlja och inte hittar
nAgon som vill dverta deras andelar.
Stiimman lyfte frAgan om en sommaraktivitet vid kraftverken.
PA fr6gan om en alternativ stdmmoplats fanns inget intresse.
Stiimman beslot att styrelsen f6r i uppdrag att undersdka mdjligheterna onr
alternativt sdtt att ge Aterbdring.
Pi frAgan om Aterkop av andelar b6r styrelsen se vilka konsekvenser det 1;6r i
varje enski ld fal l  men ha en vdlvi l l ig instdl lning.
Styrelsen skall undersoka hur en sommaraktivitet skall genomforas.

S15 Motet avslutas.
Mdtesordforande tackade for en intressant stiimma och bj6d in ti l l smorgAs,
Kaffe och The.

Dag som ovan

Nils Ohrberg M6tesordforande Orjan Osterud Sekreterare

Uno Danielsson H-dal Harry Tallryd SikAs


