
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Ollebacken vind ek. förening 2011.03.19 
 
§1 Stämmans öppnande: 

Nils Öhrberg hälsade de 68 medlemmarna och övriga deltagare välkomna och 
förklarade mötet öppnat. 

 
§2 Val av mötespresidium: 
 Till stämmoordförande valdes: Nils Öhrberg 
 Till mötessekreterare valdes:  Erik Gudmundson 
 Till protokolljusterare och  
 tillika rösträknare valdes:  Elise Marie Raftheim 
    Sven  Gösta Jakobsson 
  
§3 Fastställande av röstlängd: 
 Samtliga medlemmar registrerades vid ankomsten, underlaget används som röstlängd. 
 
§4 Godkännande av kallelsen: 
 Mötet godkände kallelsen. 
 
§5 Föreningens rapporter: 
 Föreningens verksamhetsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. 
 Föreningens kassarapport föredrogs och lades till handlingarna. 
 Föreningens revisionsberättelse föredrogs och lades till handlingarna. 
 Frågan om fastställande av resultat och balansräkning: 
 Stämman beslutade om fastställande av resultat och balansräkning. 
 
§6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter: 
 Stämman beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§7 Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda            

balansräkningen: 
 Föreningen redovisar ett underskott på 26.613:- för verksamhetsåret 2010. 

Balanserat överskott sedan tidigare var 102.804:-.Stämman fastställde dispositionen   
av det totala överskottet på 76.241:- i ny räkning för 2011. 

 
§8 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden och  behandling av stadge- 

enligt väckta motioner: 
 Styrelsen har inga ärenden till föreningsstämman. 
 Inga motioner har inkommit. 
 
§9 Beslut om uttaxering av årsavgift enligt §7: 
 Stämman beslutade att ingen årsavgift skall uttaxeras. 
 
§10  Bestämmande om ersättning till styrelseledamöter och revisorer: 
 Stämman beslutade att; högst 25 000:- fördelas inom styrelsen med hänsyn till 
 ledamöternas arbetsinsats. Reseersättning; 18:50/mil enligt räkning. 
 Ersättning till revisorer; arvode enlig faktura för nedlagd tid. 
 Reseersättning revisorer; enligt faktura. 
 
§11  Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter  och suppleanter , enlig §17: 
 Stämman fastställde följande antal. 
 Antal ordinarie ledamöter 9st(stadgarna §17) 



 Antal ersättare 3st (stadgarna §17) 
 Till styrelseordf. valdes:  Nils Öhrberg, Laxsjö.  Omval 1år 
 
 Till ord. ledam. valdes:  Nils Öhrberg, Laxsjö.  Omval 2 år 
    Morgan Jonsson, Sikåskälen.  Nyval   2 år 
   Sigvard Wagenius, Hammerdal. Omval  2 år 
   Eva Regin, Strömsund.  Omval  2 år 
  
 Till styrelsesuppleanter 
 Valdes:  Margareta Karlsson, Ollebacken. Omval 1 år 
   Lars Stigh, Högarna.  Omval 1 år 
   Elisabet Oskarsson.  Nyval  1 år 
 
 Ordinarie ledamöter med Lars Erik Mattsson, Yxskaftkälen 
 1års återstående mandat- Örjan Österud, Sikås 
 tid:   Erik Gudmundson, Lit 
   Börje Johansson, Gåxsjö 
   Billy Norberg, Frösön 
 
§12  Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt §20: 
 Till revisorer valdes: Werner Magnusson, Åsen Lit. Omval 1 år 
   Susanne Hagström, Hammerdal Nyval  1 år 
 Till revisorssuppleanter 
 Valdes:  Magnus Svensson, Gåxsjö  Omval 1 år 
   Håkan Nilsson, Ås  Omval 1år 
 
§13 Val av valberedning enlig §16: 
 Till valberedning utsåg  
 stämman:   Gunnar Glantz, sammankallande 
    Bengt Svedberg 
    Tomas Olofsson 
 
§14 Vid stämman väckta frågor: 
 Efterlystes löpande information på hemsidan om kraftverksbygget, styrelse- 
 sammanträden och annat som rör föreningen. 
 Ställdes fråga om hur beskattningen av förmånsvärdet av vindkraft påverkar 
 föreningens medlemmar. 
 Lämnades information om förvaltningsbolaget, som bildats efter krav från banken. 
 Framfördes från stämman önskemål om en rejäl invigning när bygget är färdigt. 
 
 
 
§15 Stämman avslutades. 

Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse. 
 
 
Nils Öhrberg   Sven Gösta Jakobsson 
Mötesordförande  Justerare 
 
 
Erik Gudmundson  Elise Marie Raftheim 
Mötes sekreterare  Justerare 



 
 
 
 
  
 
  
   
  
    
  
  
     
  

 


