
 

 
 

Protokoll från extra föreningsstämma i VästanVind 
2016 

Möte: Extra föreningsstämma för VästanVind 2016 

Dag: 2016-06-09 Kl. 18.00–18:30  

Plats: Rum Hammarkullen, Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg 

Kallade: 

• Medlemmar i föreningen 
• Mikael Jednell styrelseordförande 
• Robert Kihlén, styrelseledamot 
• Håkan Spångberg, styrelseledamot 

• Björn Killman, styrelseledamot 
• Maja Högvik, styrelseledamot  
• Sara Fogelström, styrelseledamot 

 

Frånvarande:  
• Björn Killman, styrelseledamot 

 

 

Protokoll från extra föreningsstämma i VästanVind 

1 
 

Stämmans öppnande 

Mikael Jednell, ordförande i föreningens styrelse, hälsar deltagarna välkomna och 
förklarar stämman öppnad.  

2 Val av ordförande för stämman 

Till ordförande för föreningsstämman väljs Mikael Jednell. 

3 Val av protokollförare för stämman 
 
Till protokollförare för föreningsstämman väljs Maja Högvik.  

4 Val av två protokolljusterare 
  
Till justerare av protokollet väljs Tony Larsson och Mikael Jednell. 
 

5 Godkännande av röstlängd 
 
Deltagarlista över vid stämman närvarande medlemmar samt inlämnade fullmakter 
utgör röstlängd för föreningsstämman. Vi stämman närvarar 6 medlemmar och 11 



 

 
 

fullmakter (motsvarande 870 andelar) har lämnats in.  Stämman godkänner 
föreslagen röstlängd. 
  

6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 
Enligt föreningens stadgar ska kallelse till extra föreningsstämma utgå senast 7 
dagar före extrastämman.  

Stämman fastställer att stämman utlysts i behörig ordning.   

7 Godkännande av dagordningen 

Stämman godkänner dagordningen.  

8 Beslut om stadgeändring 

Nedanstående förslag till ändringar av VästanVinds stadgar godkändes vid 
ordinarie föreningsstämman den 19 maj 2016. Stadgeändringar kräver beslut av två 
stämmor och där det på den senare stämman bifallits av minst två tredjedelar av de 
röstandes andelar.  

Förslag till ändring av stadgar avseende § 5 Insatser  

Nuvarande lydelse av första stycket i § 5:  

”Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsens 
storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst 600 kr och högst 1 
200 kr. En sådan insats motsvaras av en andel. En andel ger medlem rätt att köpa 
100 kWh per år till ett av styrelsen beslutat andelselspris, under förutsättning att 
medlemmen fullföljer sina åtaganden mot föreningen och elleverantören enligt 
gällande stadgar och avtal.” 

Förslag till ny lydelse av första stycket i § 5 (den ändrade formuleringen är 
markerad i kursivt):  

”Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsens 
storlek lyder på det belopp som styrelsen fastställer, dock minst 550 och högst 1 
200 kr. En sådan insats motsvaras av en andel. En andel ger medlem rätt att köpa 
100 kWh per år till ett av styrelsen beslutat andelselspris, under förutsättning att 
medlemmen fullföljer sina åtaganden mot föreningen och elleverantören enligt 
gällande stadgar och avtal.” 

Stämman röstar med följande resultat: 875 röster för och 180 röster emot. Det 
innebär 83 % röster för, vilket motsvarar mer än två tredjedelar av de röstandes 
andelar. Ordförande finner därmed att stämman är för en stadgeändring enligt 
styrelsens förslag.  

Förslag till ändring av stadgar avseende § 9 Styrelse 



 

 
 

Nuvarande lydelse av fjärde stycket i § 9:  

DinEl AB och Göteborg Energi AB har rätt men ej skyldighet att, utan krav på 
medlemskap, årligen inför ordinarie föreningsstämma utse varsin styrelseledamot. 

Förslag till ny lydelse av fjärde stycket i § 9 (den ändrade formuleringen är 
markerad i kursivt):  

Göteborg Energi Din El AB och Göteborg Energi AB har rätt men ej skyldighet att, 
utan krav på medlemskap, årligen inför ordinarie föreningsstämma utse varsin 
styrelseledamot. 

Stämman röstar med följande resultat: 875 röster för och 180 röster emot. Det 
innebär 83 % röster för, vilket motsvarar mer än två tredjedelar av de röstandes 
andelar. Ordförande finner därmed att stämman är för en stadgeändring enligt 
styrelsens förslag.  

9 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

10 Stämmans avslutande 

Ordförande Mikael Jednell förklarar den extra föreningsstämman avslutad.  

 
 
 

Bilaga:  

1. Förslag till stadgeändringar vid VästanVinds extra föreningsstämma 2016 
2. Deltagarförteckning, extra föreningsstämma 2016 

 

Protokollförare:  

Maja Högvik 

 

 

Justerare:  

 

Tony Larsson    Mikael Jednell 
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