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§ 1  Mötets öppnande 

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

Till protokollsekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Lars Hallbergson. 
 
§3 Fastställande av dagordning 
 Dagordningen fastställdes enligt kallelse.  
 
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Mötesprotokoll nr 11 från 2009-09-28 godkändes och lades till handlingarna.  
 
§5 Intresselistan 

Tre andelar finns för närvarande till salu. 
 

§6  Rapport Elmer 2 
Den beräknade produktionen 2009 är 213 MWh. Det beräknas utifrån jan-okt 
faktiska förbrukning samt ett medel för nov-dec under 2003-2008.  

 
§7 Ekonomirapport 

Ackumulerade rörelseintäkter är t o m 2009-09-30 78 tkr att jämföras med förra 
årets siffra på 132 tkr, då ingick en miljöbonus på 18 tkr så jämförbar siffra är 114 
tkr. Alltså går vi mot ett sämre resultat i år. 
 

§8 Kvismardalens Vind 
Aktuellt vindkraftverk är ett Enercon på 0,8 MW för 13 mkr. Andelsägarna har 
inkommit med 1,8 mkr vilket banken har accepterat. Bygglov är ok, E.ON ok och 
markarrende förhandlas. 
  

§9 Drift och underhåll 
Service förra veckan, v 47. En vinge läcker fett, ett problem som finns hos tidiga 
V29:or. Dessa verk plockas ner i Danmark för reparation. Möjligtvis ska vi 
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förbereda oss på detta och göra utredning för vad en sådan reparation skulle kosta, 
uppskattningsvis från SJ ca 200 tkr. 
 
Byte av kondensator är också aktuellt innan nästa service, ca 4-5 tkr. 
 

§10 Övriga frågor 
CKL tar över ansvaret för hemsidan. ÅN skickar över uppgifter. 
 
Kommande möten 2010; 
2010-03-01  kl. 17:00 Styrelsemöte nr 13  
2010-05-10 kl. 17:00 Styrelsemöte nr 14 
2010-05-10 kl. 18:00 Årsmöte 
2010-05-10 kl. 19:00 Konstituerande nr 15 
2010-09-20 kl. 17:00 Styrelsemöte nr 16 
2010-11-22 kl. 17:00 Styrelsemöte nr 17  

 
§11 Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte är planerat till måndagen den 1 mars kl 17.00. 
 

§12 Mötet avslutas 
Tack framfördes till ÖBO för upplåtelsen av sammanträdeslokal, smörgås och 
kaffe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet Åsa Nilsson   Justeras Lars Hallbergson 
 


