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§ 1  Mötets öppnande 

Ordförande hälsade alla välkomna. 
 
§2 Val av protokollsekreterare och  justerare 

Till protokollsekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Christina Krönert-
Lindh. 

 
§3 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes enligt kallelse. 
 
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokoll nr 8, 9 och 10 från 2009-05-11 justerades och godkändes efter 
ändringar. Nytt årsmötesprotokoll skickas ut till justerarna.  

 
§5 Intresselistan 

Tre andelar finns för närvarande till salu. Skriv ut detta på hemsidan. 
 

§6  Rapport Elmer 2 
Den beräknade produktionen 2009 är 203 MWh. Det beräknas utifrån jan-augusti 
faktiska förbrukning samt ett medel för sept-dec under 2003-2008.  

 
§7 Ekonomirapport 

Intäkter på el beräknas enligt följande till elpris: 40 öre/kWh, elcert: 30 öre/kWh = 
70 öre/kWh x 203 MWh = 140 kkr. 
 

§8 Kvismardalens Vind 
Extra förenringsstämma 2009-09-08 kl 19. Byggstart var klart men banken kom 
med nya förutsättningar, gått vidare till andra banker men alla säger samma sak. 
De har höjt gränsen för eget kapital från 20 % till 35 %. Ungefär 4,5-5 miljoner 
behövs idag till verket och det finns ca 2 milj. Även ändrat amorteringskrav från 
20 år till 15 år plus räntekostnad på 3,5 %. ÖrebroVind äger ca 9 % av  
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kvismardalen vilket blir ca 200 kkr. Styrelsebelut på att gå in med 300 kkr. 
Styrelsen har gett S Josefsson fullmakt för detta. 
  

§9 Drift och underhåll 
Packbox läcker fett. Stefan har koll. 
 

§10 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

 
§11 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är planerat till måndagen den 23 november kl 17.00. 
 

§12 Mötet avslutas 
 Tack framfördes till ÖBO för upplåtelsen av sammanträdeslokal och kaffe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet Åsa Nilsson   Justeras Christina Krönert-Lindh 
 


