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1. Stämmans öppnande 

Fredrik Millertsson öppnade stämman med att hälsa alla välkomna. 
Närvarande styrelseledamöter och lekmannarevisorn presenterade sig. 
 

2. Fråga om stämmans utlysande 
Stämman ansåg att stämman blivit stadgeenligt utlyst genom att kallelsen till 
stämman utsändes under vecka 15. 
 

3. Val av ordförande för stämman 
Fredrik Millertson valdes till ordförande för stämman. 
 

4. Val av sekreterare och protokollsjusterare tillika rösträknare 
David Larsson valdes till sekreterare för stämman. Lars Hallbergson och 
Christer Öst valdes till protokollsjusterare och tillika rösträknare. Protokollet 
justeras dessutom av stämmans ordförande. 
 

5. Närvarande medlemmar samt röstlängd 
Lars Hallbergson läste upp närvarolistan som också fastställdes till dagens 
röstlängd. 
 

6. Fastställande av dagordning 
Den i kallelsen utsända dagordningen fastställdes. 
 

7. Styrelsens årsredovisning 
Årsredovisningen för 2006 presenterades av föreningens kassör, Per Brogren. 
Överavskrivningar gav nollresultat för året. Under året har nya andelar köpts i 
Kvismardalens vind. David Larsson presenterade också statistik över 
elproduktionen från Elmer II. Årsproduktionen var 200 000 kWh. 
Stämman fastställde årsredovisningen. 
 

8. Revisorernas berättelse 
Revisorernas berättelse lästes upp av Leif Göransson. Revisorerna 
rekommenderade stämman att fastställa resultat- och balansräkningen och att 
bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. 
 



10. Ansvarsfrihet för styrelsen 
Stämman beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2005. 
 

11. Beslut angående föreningens årsresultat 
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag d.v.s. att inte göra 
återbetalning till andelsägarna för verksamhetsåret. 
 

12. Arvode och andra ersättningar 
Stämman beslutade att liksom tidigare inte betala ersättning eller arvode till 
styrelseledamöter. Föreningens redovisningskonsult samt auktoriserade revisor 
betalas däremot enligt räkning. 
 

13. Årsavgift och andra avgifter 
Stämman beslutade att årsavgiften för de som ej är andelsägare är oförändrat 
200 kr. Andelsägare betalar ingen avgift. 
 

14. Antalet ledamöter och revisorer 
Stämman fastställde antalet ordinarie styrelseledamöter och suppleanter  till sju 
ordinarie ledamöter och en suppleant. Antalet revisorer fastställdes till 
oförändrat två, samt en suppleant. 
 

15. Val av styrelseledamöter 
Till ordinarie ledamöter på två år valdes Lars Hallbergson, Per Brogren och Bo 
Wallin,  omval, samt Åsa Nilsson, nyval. Till styrelseordförande valdes Fredrik 
Millertson. 
 

16. Val av revisorer 
Till revisorer valdes Kurt Gezelius (auktoriserad revisor) och Leif Göransson 
och till revisorssuppleant Björn Melander. Samtliga omval. 
 

17. Val av valberedning  
Till valberedning valde stämman Per Brogren (sammankallande) samt Stefan 
Josefsson. 
 

18. Motioner  
Anders Karlsson hade inlämnat en motion om att föreningen bör utreda 
förutsättningarna att uppföra ytterligare två, begagnade, vindkraftverk i 
Mosås. Samma motion inlämnades inför stämman 2005 och styrelsens 
ordförande svarade att det fortfarande bedöms vara bättre att satsa på 
investeringar i andra föreningar och bättre vindlägen, t.ex. Kvismardalens vind. 
 

19. Övriga frågor 
Christer Öst informerade om Kvismardalens vinds planer på att upprätta ett 
tredje vindkraftverk utanför Odensbacken. Beslut väntas i juni. 
 
David Larsson informerade om att föreningens hemsida återfinns på 
www.orebrovind.se inom kort. 
 
Därefter uppkom en diskussion om huruvida föreningen bör fortsätta att inte 
betala ut någon utdelning till medlemmarna eller ej. Ett förslag på att 50% av 
överskottet delas ut framfördes. 



Den nuvarande inriktningen är att föreningens syfte är att bidra till att det 
byggs mer vindkraft och inte att ge utdelning till ägarna. Den som vill investera 
i vindkraft med avkastning kan söka mer information på www.svif.se och 
www.eulosvind.se. 
 

20. Stämmans avslutande 
Ordföranden riktade ett tack till styrelsen för det arbete som styrelsemedlem-
marna utfört, samt förklarade stämman avslutad. 
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