Styrelsemöte för Örebrovind Nr 1, 2008-05-05
Örebro Bostäders kontor

Möte nr2-2008

Mötets öppnande
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna. Närvarande Fredrik Millertson, Stefan Josefsson,
Lars Hallbergson, Åsa Nilsson och Per Brogren.
Val av protokollsekreterare och - justerare
§2. Till protokoll sekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Stefan Josefsson.
Fastställande av dagordning
§3. Dagordningen fastställdes enligt kallelse.
Genomgång av iöregående mötesprotokoll
§4. Föregående mötesprotokoll gicks igenom och justerades i § 7; Överavskrivning på 15 tkr
görs.
Intresselistan
§5. Finns några andelar till försäljning.
Rapport Elmer 2
§6. Utfallet för 2007 års elproduktion blev 264 MWh, vilket är rekord för verket.
Den beräknade produktionen 2008 är 252 MWh. Det beräknas utifrån januari-aprils faktiska
förbrukning samt ett medel för feb - dec under 2003-2007. Januari-aprils utfall ligger något
högre än 2007 års period, jmfr 109 136/105 245 kWh.
Ekonomirapport
§7. P Brogren presenterade prognosen för 2008, justerar priset på elcertifikat till 250 kr/MWh.
Gör överavskrivning på 24717 kr, se bifogad bilaga.
Kvismardalens Vind
§8. S Josefsson berättade att det finns ett intresse hos vissa medlemmar i Kvismardalens Vind
om att starta ännu ett verk. Dessa vill ta över bygglov, markanslutning m.fl. rättigheter för 350
tkr. Medlemmar till Kvismardalens förening har förtur.
Drift och underhåll Elmer 2
§9. Anledningen till de ökade kostnaderna för reparation och underhåll år 2007 berodde på
periodisering enligt P Brogren.
Övriga frågor
§1O. Från och med år 2008 ska varje styrelseprotokoll numreras med löpnummer. Å Nilsson
övertar arbetet med hems idan www.orebrovind.se.
Nästa styrelsemöte
§ 11. Nästa styrelsemöte blir samma dag ca kl 19.00 efter årsstämman och är ett
konstituerande styrelsemöte med den nya styrelsen.
Kommande styrelsemöte är planerat till måndagen den 22 september kl 15.00.
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§ 12. Tack framfördes till ÖBO för upplåtelsen av sammanträdeslokal o~,
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Justeras Stefan Josefsson

