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Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna.

§2

Val av protokollsekreterare

och - justerare

Till protokoll sekreterare valdes Per Brogren och justerare Stefan Josefsson.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes enligt kallelse.

§4

Genomgång av föregående mötesprotokoll
Mötesprotokoll nr 5 från 2008-09-22 gicks igenom och lades till handlingarna.

§5

Intresselistan
Inga andelar finns nu till salu.

§6

Rapport Elmer 2
Den beräknade produktionen 2008 är 261 MWh. Det beräknas utifrån januarioktobers faktiska produktion samt ett medel för feb - dec under 2003-2007.
Januari-oktobers utfall ligger något lägre än 2007 års period, mycket på grund av
dålig blåst april & maj men en bra produktion under september-oktober gör att
produktionen närmar sig 2007 års siffror som totalt var 264MVh.
Erbjudandet från E.ON är för närvarande 45 örelkWh exklusive elcerifikat och
miljöbonus men vi har valt ersättning baserat på terminpriser utifrån nordpool tills
vi vill låsa för en längre period. Snittpriset hittills i år är 44,84 öre. Elcertifikaten
ligger på 35 örelkWh och sätts månadsvis utifrån rakt månadsmedelpris på
Tricoronas spotpris. Miljöbonusen är 2 örelkWh upp till en produktion av 4,5
milj. kWh, vi är nu uppe i 2,9 milj. kWh så det räcker ett tag till. Vårt totala pris
ligger närmre kronan inklusive el-certifikat, miljöbonus och moms. E.ON ville
teckna avtal med oss innan sommaren för 90 öre. Kontaktperson i Malmö Jan
Andersson
Styrelsen beslutade att tillsvidare inte låsa priset utan fortsätta på 3-mån termin.
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§7

Ekonomirapport
Resultatrapporten presenterades av P Brogren och lades efter genomgång till
handlingarn.
Ekonomirapporten ska nästa gång även innehålla kolumnerna budget samt
rapport. PB åtog sig att tala med LRF -konsult om detta.

§8

Kvismardalens Vind
l :an har producerat 1272 MWh och 2:an 1211 MWh hittills i år. Budgeten är på
1430 MWh och prognosen pekar på 1430 MWh.
Vid garantibesiktning av verk 2 har upptäckts en spricka i en vinge.
Den intressegruppen som tidigare velat förvärva rättigheter för ett tredje verk har
nu framför att de inte längre är intresserade av att förvärva denna rättighet.

§9

Drift och underhåll
Inget nytt att rapportera.

§10

Övriga frågor
Ej något att rapportera

§11

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir 2009-03-02. kl.16.30

§12

Mötet avslutas
Tack framfördes till ÖBO för upplåtelsen av sammanträdeslokal

och kaffe.

Justeras Stefan Josefsson

