
 

 
 

Kallelse till 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 

 

 

Förslag till dagordning för extra föreningsstämma i VästanVind 

1 
 

Stämmans öppnande 

2 Val av ordförande för stämman 

3 Val av protokollförare för stämman 

4 Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

5 Godkännande av röstlängd 

6 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

7 Godkännande av dagordningen 

8 Beslut om stadgeändring 
Se Bilaga 1 

9 Övriga frågor 

10 Stämmans avslutande 

 
 
 

VÄLKOMNA! 
 



 

 
Bilaga 1 

Förslag till stadgeändringar vid VästanVinds extra 
föreningsstämma 2016 
 
Nedanstående förslag till ändringar av VästanVinds stadgar godkändes vid ordinarie 
föreningsstämman den 29:e maj 2016. Stadgeändringar kräver beslut av två stämmor 
 

Förslag till ändring av stadgar avseende § 5 Insatser  
 
Inledning 
Vid styrelsemötet i Västanvind 2016-02-10 beslöt styrelsen att efter råd från revisor, bank och 
expert som värderade vindkraftverket att dels skriva ner vindkraftverket och dels att föreslå 
medlemmarna vid föreningsstämman den 19 maj att ta bort återköpsgarantin. Meddelande om 
nedskrivningen och dess påverkan på andelsvärdet lades ut på föreningens hemsida och 
skickades även via e-post till medlemmarna 2016-02-15.  
 
Då vindkraftsverkets värde förändrats bör intervallet i § 5 Insatser att justeras så att den speglar 
andelarnas marknadsvärde på ett bättre sätt än nuläget. 
 
Styrelsen i Västanvind föreslår därför nedanstående förändringar i § 5 
Förändring kring insatsens storlek vid försäljning av andelar från föreningen vilket påverkar 
första stycket i § 5. Förändringen syftar till att ge föreningen utrymme att sälja andelar till ett 
värde som bättre motsvarar andelarnas marknadsvärde. Den ändrade formuleringen är markerat 
i kursivt.  
 
Nuvarande lydelse av första stycket i § 5  
 § 5 Insatser 
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 
 § 5 Insatser 
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. 
 
  



 

 
Bilaga 1 

Förslag till ändring av stadgar avseende § 9 Styrelse 
 
Inledning 
DinEl AB har under VästanVinds tid haft namnet Göteborg Energi Din El AB och vi vill nu 
ändra till korrekt namn i stadgarna.  
 
Styrelsen i Västanvind föreslår därför nedanstående förändringar i § 9 
 
Nuvarande lydelse av fjärde stycket i § 9 
§ 9 Styrelse 
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 
§ 9 Styrelse 
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. 
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