nd

N r. 1

FORENING

EKONOMIS

GOTEBORGSVIND Nr. 1 Ekonomisk fOrening

Protokoll fort vid ordinarie arsstamma den 18 april 2017 i Goteborg Energi konferens, Johan
Willinsgatan 3, Goteborg. Foreningens ordforande Ola Staleby (2354) halsade alla valkomna.

Val av motesOrdforande mm

§1
Beslutades att valja Lennart Heldtander (medlem nr 2124) till
motesordforande, Bertil Finndin (1053) till motessekreterare
samt Hans Ostling (150) och Lars-OlofKarner'(2356) till
justeringsman av stammoprotokollet, tillika rostraknare.

RostHingd

§2
Narvarolistan framlades och godkandes som rostlangd
vid stamman. (bilaga 1)

Kallelse

§3
Kallelse till stamman: motesdatum har varit anslaget pa
hemsidan fran 31 mars, och kallelse skickades tillsammans med
andels- och utdelningsredovisningen den 27 mars. Godkande
stamman, att kallelse skett i behorig ordning. Forvaltningsberattelse,
resultat- och balansrakning for 2016 fanns att tillga pa fOreningens
hemsida, www.gbgvind.se. De, som sa onskade (8 medlemmar), fick
dokumenten skickade som vanlig post.

Foredragningslista

§4
Godkandes den foredragningslista (bilaga 2), som publicerats
pa hemsidan, med tillagg § 10 A, Om aterkop av andelar fran icke
ordinarie medlemmar, §10 B, Om overforing av kapital fran bundna
kapitalet till fria ovriga kapitalet, samt § 10 C, Om eventuell
forsaljning av Gorel.

Information

§5
2016

Ola

St~Heby

redogjorde fOr de viktigaste handelsema under

Viktiga handelser under 2016:
Det har varit ett lugnt ar
Det har blast fOr lite
Inga speciella handelser har intriiffat
Arets produktion har varit 1 378 MWh, vilket ar 92 % av
forvantad produktion.
Tillgangligheten har varit 95.8 %. Stillestand i huvudsak under
mars och april beroende pa glapp i styrsystemet och storningar i
kommunikationen.
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Ekonomiskt utfall 2016

868

ovriga rorelseintakter

0

Rorelsekostnader inkl.
avskrivningat

-448

Rorelseresultat

36

Finansiella poster inkl.
avsattning aterbaring

-26

Resultat

10

214

Arets resultat

9

168

Arets Aterbaring kr/andel

12

848

Skatt

l

258

Se ocksa Arsredovisningen for 2016 (bilaga 3).

Om framtiden:
Allmant svart att fa IOnsamhet fOr vindkraft just nu.
Avtalet med Stl varar till och med 2020.
Gorel narmar sig sin ekonomiska livslangd, och risken for allvarliga
haverier okar, t ex vaxelladan.
Skillnaden mellan produktionspris och konsumtionspris bar okat.
Vi fick dessutom for lite betalt under 2016 (kompenseras
2017, ca 20 kkr)
Revisionsberattelse §6
Denna f6redrogs av revisom, varefter
revisionsbedittelsen lades till handlingama (bilaga 4).
Faststallande

§7
Beslutades att faststalla och godkanna resultatoch balansrakningama.

Ansvarsfrihet

§8
Beslutades att bevilja styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for
det gangna rakenskapsaret.

Vinstdisposition

§9
Beslutades att godkanna styrelsens fOrslag till
vinstdisposition salunda:
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att till medlemmama, som under verksamhetsaret anvant
f6reningens tjanster, utbetalas en aterbaring pa 12 SEK/andel
inkl. moms.
att 100 SEK/andel i aterbetalning utbetalas till alla medlemmar.
att arets vinst disponeras sa, att till reservfonden avsattes 425 SEK, att
29271 SEK utdelas till medlemmama som aterbaring och att
1248334 SEK overfors i ny rakning.

Stammoarenden

§ 10

A: Aterbaring till icke ordinarie medlemmar (bilaga 5) diskuterades.
Beslutades, efter omrostning, att erbjuda samtliga icke ordinarie
medlemmar aterkop till det gallande nominella vardet, dvs 600
SEK/andel (20 17).
Dessutom beslutades, efter omrostning, att ordinarie medlemmar, som
sa onskar, skall erbjudas aterkop, till det gallande nominella vardet.

B; 100 SEK per andel betalas ater varje ar. Beslutades, att flytta
minst 312 000 SEK fran bundna kapitalet till fria ovriga kapitalet for
att mojliggora detta, och aterkop.
C: Styrelsen uppdras, att undersoka mojlighetema till
fdrsaljnng av Gorel till ett pris, som kan anses overensstamma
med verkets verkliga varde. I kalkylen skall framga eventuella
milj opaverkanskostnader, nedmontering, bortforsling och
aterstallning av marken. Priset ska vara attraktivt for fdreningen

Motioner

§ 11

Arvoden

§ 12
Beslutades att arvodessumman ar 1lh prisbasbelopp,
att fordelas inom sig i styrelsen.

Antalledamoter
vara

§ 13

Till motet hade inte inkommit nagra motioner.

Beslutades att antalet ledamoter i styrelsen enligt § 16 skall

5 ordinarie och 3 ersattare.

Styrelse

§ 14

Beslutades att, i enlighet med valberedningens fdrslag, valja

Styrelseledamoter:
Ola Staleby (2354), valdes fOr 2017-2018, (omval)
Bertil Finndin (1053), valdes fOr 2017-2018, (omval)
Bjorn Larsson (2271), vald fOr 2016-2017, (kvarstar)
Elin Finndin (2350), vald for 2016-2017, (kvarstar)
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Marcus St<"tleby (2378), vald for 2016-2017, (kvarstar)

Ersattare:
Armeli Berg (466), val des for 2017, (om val)
Anders Ericsson (2389), valdes for 2017, (omval)
Nils Hansson (1212), valdes for 2017, (omval)

Revisorer -

§ 15
Som revisor och suppleant beslutades att
valja:

Charlotte Severin (auktoriserad revisor), revisor,
valdes for 2017, (nyval)
Johan Norrman (2350), revisorsuppleant,
valdes for 2017-2018, (omval)
Revisorsuppleanten tar inte aktiv deli revisionen, dessa arbeten
utfors av den professionella revisom. Suppleantens uppgift ar att
hitta en ny godkand revisor om den nuvarande inte kan fullfolja sitt
uppdrag.

Valberedning

§ 16

Som valberedning beslutades att valja:

Lars-OlofKamer (2356), sammankallande, 2017, (omval)
Staffan Harke (364), 2017, (nyval)
Ronald Blom (48), 2017, (omval)

Ovriga fragor

§ 17

farms inga derma stamma.
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Avslutning

Motesordforanden avslutade motet.

Lennart Heldtander
motesordfdrande

Justeras:

~0H~

Hans Ostling

Lars-Olof Kamer

Detta protokoll Higgs ut som PDF-fil pa foreningens hemsida, gbgvind.se. Originalutskrift
med signaturer och underskrifter halls tillgangligt hos sekreteraren.
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