
Örebrovind Nr 1 
Mötesprotokoll 2/2007 fört den 7:e maj 2007 
Plats: Eons Hörsal 
 
Mötets öppnande 
§ 1. Ordförande Fredrik Millertson hälsade alla välkomna. Övriga närvarande: Lars 
Hallbergson, Per Brogren, Christer Öst, David Larsson. 
 
Val av protokollsekreterare och - justerare 
§2. Till protokollsekreterare valdes David Larsson och justerare Christer Öst. 
 
Fastställande av dagordning 
§3. Dagordningen fastställdes enligt kallelse. 
 
Genomgång av föregående mötesprotokoll 
§4. Föregående mötesprotokoll Nr 1/2007 gicks igenom. En kommentar till §7 var att 
Resultatrapport 2006 och Budget 2007 har justerats efter föregående möte. Därefter lades 
protokollet till handlingarna. 
 
Intresselistan       
§5. För närvarande finns inga andelar till salu. 
 
Rapport Elmer 2 
§6. a) David redogjorde för elproduktionen för perioden januari-april 2007. Denna uppgick 
till 111 MWh.  
b) Medelvärdet för motsvarande period under tidigare år var 104 MWh. Prognosen för 2007 
tyder på en produktion av 237 MWh, vilket i så fall är rekord. 
David har varit i kontakt med Nils-Erik Carlstedt på Vattenfall angående att mätvärdena på 
www.vindstat.nu inte överensstämmer med dem Stefan avläst direkt i kraftverket. Tydligen är 
siffrorna på www.vindstat.nu inte helt tillförlitliga, då eventuella luckor i statistiken där fylls i 
med beräknade värden. David kontaktar Stefan för att se om det går att upprätta komplett 
egen statistik på kWh-nivå. Annars får värdena i månadsarpporterna, på MWh-nivå, 
användas. 
 
Ekonomirapport 
§7. Det beräknade resultatet för 2006 med utgångspunkt från en produktion av 201 MWh 
beräknas bli 2 kr per andel. Eventuellt överskott från Kvismardalens vind finns inte medtaget i 
budget. 
 
Kvismardalens Vind 
§8. Rapporten från Kvismardalens vind sköts upp till årsmötet samma dag. 
 
Drift och underhåll 
§9. Stefan Josefsson var inte närvarande vid mötet och ingen annan hade några uppgifter om 
drift och underhåll. 
 
 



Övriga frågor 
§10.  
Hemsida. 
David har misslyckats med att registrera domänen orebrovind.se, troligen för att firmanamnet 
stavats fel. Fredrik kollar upp exakt stavning och David gör ett nytt försök att registrera 
domänen och lägga upp hemsidan där. 
 
Nästa styrelsemöte 
§11. Nästa styrelsemöte blir samma dag ca kl 19.00 efter årsstämman och är ett 
konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen.  
 
Kommande styrelsemöten är planerade till måndagen den 24 september kl 15.00 och 
måndagen den 26 november kl 15.00. 
 
Mötet avslutas  
§12. Fredrik Millertson avslutade mötet. 
 
 
 
Vid protokollet Justeras 
 
 
 
David Larsson Fredrik Millertson Per Brogren 
 
 


