
Protokoll fdrt vid extra stdmma for
Ol lebacken Vind Ekonomisk Forening

M6ndag den 4 Juni  k l .  19,00 2018
GT Sik6s

s1 Miitets cippnades
Nils Ohrberg hdlsade samtliga vii lkomna, det var 24 deldgare ndrvarande.
Extra stdmmans fr6ga dr att faststdlla vdrderingen av f0reningens ti l lg6ngrf0reningens t i l lgAngar
infor 2017 6rs bokslut .

s2 Val av mcitespresidium
Till motesordforande valdes
Till sekreterare valdes
Ti ll protokollj usterare valdes

Nils Ohrberg
O4an Osterud
Sven Gosta Ja[obsson, SikAs
Erik Gudmund$son, Boda

s3 Faststdllande av rostl ingd
Den medlemslista som uppriittades vid ankomsten ska anvdndas som
rostldngd.

Frigan om kallelse ti l l  stdmman har skett i behcirig ordning
Kallelsen ti l l  motet skickades den 2715 per mail eller post, m6tet godkdnde
kal le lsen.

Diskussion om styrelsens fcirslag ti l l  vdrdering av f6reningens ti l lgAngar
Nils forklarade bakgrunden ti l l  varf6r vi forslSr en nedskrivning av vdrdet pA
verken enligt den vdrdering som vi f6tt fr6n LRF konsult i Skara. Det dr dels for
att vi ska redovisa ti l lgingarna ti l l  ett riktigt viirde ( nya verk byggs nu ti l l
motsvarande halva den kostnad som vi byggde fdr ), dels sA vid en
Overvdrdering ger det en felaktig bild av insatsandelarna vdrde vid uttrdden ur
f6reningen.
Under diskussionen kom bland annat dessa fr6gor upp

. vad blir det nya vdrdet pd andelarna

. skattekonsekvenser
' det nya vdrdet ger l6gre avskrivningar, vilket kan visa pA aett bdttre

resultat
Under 2018 har vi sett en forbaittring i priserna bAde pA energi och el-certif ikat

s4

s5

samt att vi har sdnkt effekten pA parken vilket ger oss ldgre naitavgift till



s6

Protokoll fort vid extra stdmma for
Ollebacken Vind Ekonomisk Fcirening

MAndag den 4 Juni  k l .  19,00 2018
GT SikAs

Beslut om virderingen av fcireningens ti l lgAngar
Motet bifoll enh:illigt styrelsens f6rslag att skriva ner viirdet pA verken med
18 724 835:-

Beslut om styrelsen forslag ti l l  stadgedndring
Mdtet godkande styrelsens forslag ti l l  stadgedndring. Se bilaga

Mcitet avslutas.
Motesordforande tackade for en bra stiimma.

rdforande

s7

s8

cf...4*2*,i**-
@sikas

Dag som ovan


