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Protokoll f$rt vid 2016 Ars ordinarie foreningsstdmma for

Ollebacken Vind Ekonomisk Fcirening
Mindag den24 APril kl' 19,00 2017

GT SikAs

Motets dPPnades
f..f if. OntU'"ig htilsade samtliga vdlkomna, det var 24 del1rgare niirvarande'

Val av motesPresidium
Till mdtesordf0rande valdes Nils Ohrberg
Till sekreterare valdes Orjan Osterud
r i | | p rotoko I rj u ste ra re va rd es 
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Faststdl lande av rcistldngd
Den medlemslista som upprattades vid ankomsten ska anvdndas som

rdstldngd.

Fragan om kallelse til l stimman har skett i behcirig ordning

Kallelsen till motet skickades den 5/4 per mail eller post, m6tet godkiinde

kallelsen.

Rapporter
tvtorian beriittade om driften av verken, vi har bytt ett lager och ett kommande

driftitopp med anledning av utbyggnad vid transformatorstationen. Samt att

avisningen har varit bra under manadsskiftet jan/feb-17.

Nils foredrog verksamhetsrapporten och kassarapporten.
Stdmman beslutade godkdnna och ldgga verksamhetsrapporten til l

handl ingarna.
Stiimmin beslutade godkdnna och ldgga kassarapporten til l handlingarna

Nils visade revisionsberdttelsen och HAkan ldste uttalande fr6n revisorerna'

stdmman beslutade godkdinna och ldgga revisionsberdttelsen til l
handl ingarna.

FrAgan om ansvarsfrihet for ledamoterna
M66t gav ledam6terna i styrelsen ansvarsfrihet fdr 2016.

Beslut om disposition av frireningens <iver- eller underskott enligt den
faststdllda balansrikn i ngen.
Stdmman faststdllde balansrtikningen., med tanke pA det svaga resultatet och

att vi inte kan se nagon storre okning av intdkterna det kommande aret'
Stdmman beslot enligt styrelsens fdrslag att 6rets resultat pA 649 kr
balanseras i ny rdkning, och totala medel att disponera dr 40 546.
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Sg Av styrelsen til l fdreningsstdmman hdnskjutna drenden och behandling
av stadgeenligt vdckta frigor.
Styretsei foreslAr stiimman att godkdnna 7 medlemmars uttrdde samt att

6terbetala deras 84 andelar enligt stadgarna, 3 6r efter uttrddet (dvs januari

2020).
styrelsen foreslar aterbetalning p6 insatserna g6rs med 100
kronor/insatsandel
Stdmman bif6ll styrelsens fdrslag enligt ovan'

Beslut om uttaxering av irsavgift enligt $7
M6tet beslutade att ingen Arsavgift skall tas ut

Beslut om arvoden och andra ersAttningar till fiirtroendevalda
Stdmman beslutade foljande. Hdgst 25 000 kronor att fordelas av styrelsen
med hdnsyn till ledam6ternas arbetsinsatser.
Reseersdttning. 18:50 per mil enligt rdkning
Ersdttning til l revisorer
Arvode Enligt faktura for nedlagd tid
Reseersdttning Enligt faktura

S11 Val av fiirtroende poster fram till ndsta fiireningsstiimma. _
Antal ordinarie ledamoter 9 st (stadgarna $ 17)
Antal ersdttare 3 st (
Ersdttares intrdde enligt stadgarna $ 17

ordinarie ledamoter, namn och tid Nyval med 2 6rs mandattid
Ledamot 1 Morgan Jonsson
Ledamot 3 Nils Ohrberg
Ledamot 5 Kennet Nilsson
Ledamot 7 Eva Regin

SikAskiilen
LaxsjO
Krokom
Str6msund

omval 2 Ar
omval 2 6r
nyval 2 Ar
omval 2 Ar
omval 2 ArLedamot 9 Torbjdrn Zackrisson Hammerdal

Sitter ytterligare 1 Ar pA 2016 Ars mandat
Ledamot 2 Orjan Osterud SikAs
Ledamot 4 Erik Gudmundsson Boda, Lit
Ledamot 6 Borje Johansson Gdxsjd
Ledamot 8 Elisabet Oskarsson SikAs

Styrelsesuppleanter, namn och tid
Knut Karlsson Hammerdal
Susanne S6derman Hammerdal
Lennart Rasvill Stugun

Styrelseordforande, namn och tid
Nils Ohrberg Laxsjo

Styrelserepresentant ti ll OFAB
Nils Ohrberg Laxsjo

omval 1 6r
omval 1 6r
nyval 1 6r

omval 1 Ar

omval 1 Ar
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Suppleant titl OFAB
Orjan Osterud SikAs omval 1 Ar

omval 1
omval 1

omval 1 ir

s12 Val av revisorer fram till ndsta foreningssftimma.
Till revisorer valdes

Karolina Jonasson Sve, Hammerdal
HAkan Nilsson As
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RevisorssuPPleanter,
Gunnar Granqvist Osterdsen

$13 Val av valberedning.
Till valberedning valdes
John Erik Johansson Sammankallande
Mikael Jonsson
Bertil Larsson SuPPleant
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Borglunda
Hammerdal
Hammerdal

S14 Ovriga frAgor.
Stdmman diskuterade elpriser och den lAga lOnsamheten som gdller vindkraften

men iiven att all elenergiproduktion har dAlig lOnsamhet. Stdmman ser positivt

p6 framtiden trots det d6liga kassaflOdet.
Vi har diven bytt k6pare av elenergin till Dalakraft'

S15 Mdtet avslutas.
Motesordforande tackade f6r en intressant stdmma. Och bjod in till serveringen

diir de stora fr6gorna l6stes.
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Sven 6osta Ja(Sbsson Sikis

Nils Ohrberg


