Örebrovind Nr 1
Mötesprotokoll 1/2007 fört den 5 Mars 2007
Plats: ÖBO Krämartorget Örebro
Mötets öppnande
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna. Närvarande: Stefan Josefsson, Lars
Hallbergson, Fredrik Millertson, Per Brogren, Christer Öst.
Val av protokollsekreterare och –justerare
§ 2. Till protokollsekreterare valdes Christer Öst och justerare Lars Hallbergson
Fastställande av dagordning
§ 3. Dagordningen fastställdes enligt kallelse.
Genomgång av föregående mötesprotokoll
§ 4. Föregånde mötesprotokoll Nr 6/2006 gicks igenom och lades till handlingarna.
Intresselistan
§ 5. Inga andelar finns f n till salu. Firma Lund har köpt tidigare andelar.
Rapport Elmer 2
§ 6. Under 2006 producerades totalt 200.206 kWh, en minskning med 13,7 %.
(År 2005: 227.764 kWh). Produktionsstatistiken på hemsidan överensstämmer
dåligt med faktiskt avlästa värden gjorda av Stefan Josefsson. Stefan kontaktar
David Larsson för åtgärdjustering.
Ekonomirapport
§7 Resultatrapport 2006; se bilaga
Budget 2007; se bilaga
Framfördes önskemål om att underkonton införes för Kvismardalens Vind, så att
det tydligare syns varifrån pengarna kommer.
Kvismardalens Vind
§ 8. Stefan Josefsson lämnade en lägesrapport från årsmötet. Styrelsen hade delade
åsikter om andelsägareantalet skulle utökas med flera eller ej. Mötets åsikt var att
nuvarande antal ej behövde justeras. Ersättningsnivån till styrelsen höjdes med
8.000:- till 24.000:-/år. Räntekostnaderna var på 310.800:- som utbetalades till
andelsägarna. Resultatet för år 2006 var på 1.000.900:-.
Avskrivningarna var på 434.000:- och anläggningstillgångarna på 14,7 milj kr.
Man har sökt bygglov för ett 3:dje verk på max 850 kW. För att finansiera ett nytt
verk krävs en fördubbling av antalet delar. För att kunna besluta om ett 3:je verk

kräves beslut från 2 årsmöten. 20.000:- är inbetade för rätten till ytterligare
nätanslutning. Investeringskakylen för Kvismaren 3,Enercon E-53, 800kW, ligger
jan 2007 på 10.7 milj kr.
Övriga frågor
§ 9. Styrelsens åsikt är att i första hand, om så ekonomin tillåter, framledes köpa
lämpliga antal andelar i andra verk, för Örebrovind´s verksamhet.
Nästa styrelsemöte
§ 10. Nästa styrelsemöte blir Måndagen den 7 Maj 2007. kl. 17.00
Plats: EON´s sammanträdeslokal
Övriga styrelsemöten under 2007 är måndagen 24 Sept och måndagen 26 Nov,
båda kl 15.00
Mötet avslutas
§ 11. Tack framfördes till ÖBO för kaffe och dryck och upplåtelsen av
möteslokalen.
Vid protokollet
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