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§1

Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

§2

Val av protokollsekreterare
och - justerare
Till protokoll sekreterare valdes Åsa Nilsson och justerare Per Brogren.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

§4

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll nr 2, 3 & 4 från 2008-05-05 gicks igenom. Protokoll från möte nr
3, årsmötet, har justerats av FM och ska skickas ut till styrelsemedlemmarna.

§5

Intresselistan
Inga andelar finns nu till salu.

§6

Rapport Elmer 2
Den beräknade produktionen 2008 är 248 MWh. Det beräknas utifrån januariaugustis faktiska förbrukning samt ett medel för feb - dec under 2003-2007.
Januari-augustis utfall ligger något lägre än 2007 års period, mycket på grund av
dålig blåst april & maj.
Erbjudandet från E.ON är 45 örelkWh men vi kör på tre månaders termin rullande
tills vi vill låsa. Snittpriset hittills i år är 44,84 öre. Elcertifikaten ligger på 35
örelkWh och miljöbonusen är 2 örelkWh upp till 4,5 milj kWh, vi är nu uppe i 2,9
milj kWh så det räcker ett tag till. Vi ligger nu närmre kronan totalt, EON ville
teckna innan sommaren för 90 öre. Kontaktperson i Malmö Jan Andersson.
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§7

Ekonomirapport
Resultatrapporten presenterades av P Brogren. Konto 3045, miljöbonus
korrigering, har fått en insättning på 18 355 kr.
Ekonomirapporten ska nästa gång även innehålla kolumnerna budget samt
rapport.
Vid intresse för föreningar att investera i mer vindkraft så tas eventuellt kontakt
med konsult Ulf Forsberg.

§8

Kvismardalens Vind
1:an har producerat 960 MWh och 2:an 948 MWh hittills i år. Budgeten är på
1430 MWh och prognosen pekar på 1422 MWh.
Intressegruppen för ett tredje verk vill ge 60 tkr för bygglov, markans lutning m.fl.
rättigheter, styrelsen vill ha 350 tkr.

§9

Drift och underhåll
Inget nytt att rapportera.

§IO

Övriga frågor
Mikael Karlsvärd, mikael.karlsvardrakonsult.lrf.se,
Lundin på LRF.

jobbar nu tillsammans C

§ll

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2'1 november klIS.OO.

§12

Mötet avslutas
Tack framfördes till ÖBO för upplåtelsen av sammanträdeslokal och kaffe.
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