Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2018
Möte: Föreningsstämma för VästanVind 2018
Dag: 2018-05-14

Kl. 18.30-19.30

Plats: Sal Heden, Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg
Kallade:
Medlemmar i föreningen

Björn Killman, styrelseledamot

Stefan Karlsson, styrelseordförande

Maja Högvik, styrelseledamot

Rebecka Palmgren, styrelseledamot

Marianne Järphag, valberedningen

Ingela Wiesner, styrelseledamot

Jonas Cognell, valberedningen

Håkan Spångberg, styrelseledamot

Carolina Dolff, valberedningen

Sara Fogelström, styrelseledamot

1

Dagordning

2

Stämmans öppnande

3

Val av ordförande för stämman

4

Val av protokollförare för stämman

5

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare

6

Godkännande av röstlängd

7

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

8

Godkännande av dagordningen

9

Framläggande av årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret
Bilaga 1.
10 Framläggande av revisorns berättelse
Bilaga 2.

11 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Bilaga 3.
12 Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
13 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns
berättelse omfattar
14 Beslut om
stadgeändring
Se bilaga 4 och 5.
15 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer
16 Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt
de styrelseledamöter som ska väljas av stämman
Se valberedningens förslag till ny styrelse i bilaga 6.
17 Val av revisor
18 Val av valberedning
Se bilaga 7.
19 Övriga frågor
- Av styrelsen hänskjutna ärenden
Se bilaga 8.
- I stadgeenlig ordning väckta motioner
20 Stämmans avslutande
21 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören
769621-9141

Sida: 1
Utskrivet: 2018-04-11

Balansrapport

Period:2017-01-01 - 2017-12-31

Belopp i kr

2017-12-31

2016-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Vindkraftverk
1112 Vindkraftverk
1118 Ack nedskrivn byggnader
1119 Ack avskrivn byggnader
Summa materiella anläggningstillgångar

34 510 000,00
-10 000 000,00
-7 623 296,00
16 886 704,00

34 510 000,00
-7 000 000,00
-6 576 230,00
20 933 770,00

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
1385 Kapitalförsäkring Avanza 6780049
Summa finansiella anläggningstillgångar

1 100 000,00
1 100 000,00

0,00

17 986 704,00

20 933 770,00

6 600,00

-246 128,00

8 135,00
42 845,00
-42 500,00

3 974,00
42 845,00
-42 500,00

19 085,00
2 302,65
238 770,00
275 237,65

19 085,00

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
1510 Kundfordringar
Övriga fordringar
1630 Skattekontot
2510 Skatteskuld
2513 Beräknad fastighetsskatt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1730 Förutbetalda försäkringspremier
1760 Upplupna ränteintäkter
1790 Övriga förutbet kostnader/upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

378 954,00
156 230,00

Kassa och bank
Kassa och bank
1930 Bank, checkräkningskonto
1940 SBAB Plac.kto 9252 3960737
1941 SBAB-konto 9252 2731246
1942 Klarna Kontantkonto 5518618
1943 Avanza Sparkonto 2990421
1944 Klarna Sparkonto 20071085
Summa kassa och bank

304 250,43
270 000,00
750,79
820,54
390 000,00
807 508,66
1 773 330,42

1 058 695,31

Summa omsättningstillgångar

2 048 568,07

2 196 345,18

20 035 272,07

23 130 115,18

SUMMA TILLGÅNGAR

70 696,72
910 723,15

2 040 115,18

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören
769621-9141

Sida: 2
Utskrivet: 2018-04-11

Balansrapport

Period:2017-01-01 - 2017-12-31

Belopp i kr

2017-12-31

2016-12-31

28 728 462,00
28 728 462,00

28 743 390,00
28 743 390,00

-6 184 184,82

-6 544 674,38

-2 836 861,11
-9 021 045,93

360 489,56
-6 184 184,82

19 707 416,07

22 559 205,18

7 911,00

6 625,00

109 291,00
600,00

178 052,00
600,00

30 000,00
9 426,00
133 628,00
15 000,00
22 000,00
327 856,00

30 000,00
9 426,00
309 207,00
15 000,00
22 000,00
570 910,00

20 035 272,07

23 130 115,18

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Eget kapital bundet
2083 Andelsinsatser
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
2091 Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
2099 Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
2440 Leverantörsskulder
Övriga skulder
2650 Redovisningskonto för moms
2890 Övr kortfri skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2910 Upplupna löner
2941 Beräknade upplupna sociala avgifter
2990 Övr uppl kostn o förutbet intäkter
2991 Beräknat arvode för bokslut
2992 Beräknat arvode för revision
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören
769621-9141

Sida: 1
Utskrivet: 2018-04-11

Resultatrapport

Period:2017-01-01 - 2017-12-31

Belopp i kr

Rörelseintäkter
Nettoomsättning
3110 Andelsel
3120 Prissäkring (andelsel-spotpris)
3130 Elcertifikat
3131 Ursprungsgarantier
3140 Nätnytta
3740 Öresutjämning
Summa Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
3990 Övr ersättn och intäkter
Summa rörelseintäkter
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Elnätskostnad (Vattenfall)
4011 Elförbrukning verk (DinEl)
4020 Arvode försäljning el
4021 Kontoavgift elcertifikat & ursprungsgarantier
Summa Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
5110 Arrende
5170 Serviceavtal (Siemens)
5171 Övrig förvaltning verk
5172 Tillkommande kostnader verk
5173 Försäkring verk
5191 Fastighetsskatt
6071 Representation, avdragsgill
6310 Företagsförsäkringar
6320 Självriskter vid skada
6420 Revisionsarvode
6450 Föreningsstämma
6530 Redovisningstjänster
6531 Administrativ tjänst DinEl
6550 Konsultarvoden
6570 Bankkostnader
6991 Övriga avdragsgilla kostnader
Summa Övriga externa kostnader
Personalkostnader
7240 Styrelsearvoden
7510 Arbetsgivaravgifter
Summa Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
7720 Nedskrivningar av byggnader och mark
7821 Avskrivn byggnader
Summa Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

1 757 104,46
-298 205,00
629 098,30
26 090,35
286 420,40
0,48
2 400 508,99

1 675 103,72
-200 088,00
919 328,00
20 941,90
283 716,94
1,76
2 699 004,32

400,00
2 400 908,99

800,00
2 699 804,32

-240 746,68
-10 102,16
-28 432,00
-538,00
-279 818,84

-241 084,79
-8 343,42
-37 253,00
-495,00
-287 176,21

-95 356,00
-509 428,39
-63 499,00

-106 922,00
-395 335,19
-45 057,25
-152 955,00
-56 506,70
-42 500,00
-3 405,36

-50 340,00
-42 500,00
-1 822,97
-6 500,00

-45 000,00
-29 530,00

-23 580,00
-2 593,17
-39 054,00
-36 400,50
-8 000,00
-1 750,00
-600,00
-881 424,03

-34 211,00
-45 851,50
-12 400,00
-2 063,00
-740,00
-972 477,00

-30 000,00
-9 426,00
-39 426,00

-30 000,00
-9 426,00
-39 426,00

-3 000 000,00
-1 047 066,00

-1 047 067,00

-4 047 066,00

-1 047 067,00

Summa rörelsekostnader

-5 247 734,87

-2 346 146,21

Rörelseresultat

-2 846 825,88

353 658,11

Västanvind Vindkraftskooperativ ek. fören
769621-9141

Sida: 2
Utskrivet: 2018-04-11

Resultatrapport

Period:2017-01-01 - 2017-12-31

Belopp i kr

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
8311 Ränteintäkter bank
8314 Ränteintäkter skatter
Summa Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9 962,77
2,00
9 964,77

6 766,45
65,00
6 831,45

Summa finansiella poster

9 964,77

6 831,45

Resultat efter finansiella poster

-2 836 861,11

360 489,56

Resultat före skatt

-2 836 861,11

360 489,56

-2 836 861,11

360 489,56

Skatter
Årets resultat
8999 Redovisat resultat

Bilaga 4:

Förslag till stadgeändring avseende § 2, §16 och §19 vid
VästanVinds ordinarie föreningsstämma 2018
Följande förslag till stadgeändringar godkändes av VästanVinds föreningsstämma 2017, men
för att stadgeändringarna ska träda i kraft krävs att beslut fattas av två på varandra följande
stämmor och det på den senare stämman bifallits av minst två tredjedelar av de röstandes
andelar.
Inledning
Den 27 januari 2016 fattade riksdagen beslut om nya regler i lagen om ekonomiska föreningar
(proposition 2015/16:4). De innebär bland annat att reglerna för kallelser till föreningsstämmor
har förändrats och att det ska bli enklare att ändra stadgar. De nya reglerna började gälla 1 juli
2016. Styrelsen föreslår att ändra VästanVinds stadgar enligt de nya reglerna samt lägga till
Västra Götalands län under föreningens säte.
Nedan finns förslag till ändringar av stadgar avseende:




§2

§ 2 Föreningens säte
§ 16 Kallelse till föreningsstämma, meddelanden
§ 19 Stadgeändringar

Föreningens säte

Nuvarande lydelse
§2
Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg.

Förslag till ny lydelse
§2
Säte
Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län.

§ 16

Kallelse till föreningsstämma, meddelanden

Nuvarande lydelse
§ 16
Kallelse till föreningsstämma, meddelanden
Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska bringas till deras kännedom genom epostmeddelande och publicering på föreningens hemsida.
Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie och senast
en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska innehålla valberedningens förslag

Förslag till ny lydelse
§ 16
Kallelse till föreningsstämma, meddelanden
Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska bringas till deras kännedom genom epostmeddelande och publicering på föreningens hemsida.
Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie och senast
två veckor före extra föreningsstämma.
Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska innehålla valberedningens förslag.

§ 19

Stadgeändringar

Nuvarande lydelse
§ 19
Stadgeändringar
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt om det har fattat på två på
varandra följande stämmor och det på den senare stämman bifallits av minst två tredjedelar av
de röstandes andelar.

Förslag till ny lydelse
§ 19
Stadgeändringar
Beslut att ändra stadgarna fattas av föreningsstämma och är endast giltigt om det har bifallits av minst
två tredjedelar av de röstandes andelar.

Bilaga 5:

Förslag till stadgeändring avseende § 5 vid VästanVinds
ordinarie föreningsstämma 2018
Inledning
Vid styrelsemötet i Västanvind 2018-04-09 beslöt styrelsen att efter råd från revisor och extern
expert att skriva ner vindkraftverket. Meddelande om nedskrivningen och dess påverkan på
andelsvärdet lades ut på föreningens hemsida och skickades även via e-post till medlemmarna
tillsammans med inbjudan till föreningsstämman.
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 om insatser.
§5

Insatser

Nuvarande lydelse
§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 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.
Styrelsen får besluta att anpassa insatsens storlek för nytillkommande medlemmar som inträder
i föreningen med anledning av nyförvärv av vindkraftverk. Sådana medlemmar kan betala en
högre eller lägre insats, inom det i föregående stycke angivna beloppsintervallet, än tidigare
medlemmar, beroende på kostnaden för att förvärva vindkraftverket samt föreningens ekonomi
i övrigt.
Medlem får äga mer än en andel i föreningen. Styrelsen får besluta att tillkommande medlemmar
inte får äga fler andelar än vad som motsvarar medlemmarnas förväntade elförbrukning för
kommande år.
En och samma juridiska person får inte äga mer än 49 procent av det totala antalet andelar.
Långsiktigt skall föreningen verka för att en och samma juridiska person inte äger mer än
högst10 procent av det totala antalet andelar.
Styrelsen äger rätt att besluta att antalet andelar ej får överstiga viss andel av den
vindkraftproduktion som föreningen äger.
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana
insatser får tillskjutas även av andra än medlemmarna. För förlagsinsatserna gäller i övrigt vad
som föreskrivs i föreningslagen och det som styrelsen beslutar.

Förslag till ny lydelse
§5

Insatser

Vid inträde i föreningen ska varje medlem kontant inbetala en insats. Insatsens storlek lyder på
det belopp som styrelsen fastställer, dock minst 400 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.
Styrelsen får besluta att anpassa insatsens storlek för nytillkommande medlemmar som inträder
i föreningen med anledning av nyförvärv av vindkraftverk. Sådana medlemmar kan betala en
högre eller lägre insats, inom det i föregående stycke angivna beloppsintervallet, än tidigare
medlemmar, beroende på kostnaden för att förvärva vindkraftverket samt föreningens ekonomi
i övrigt.
Medlem får äga mer än en andel i föreningen. Styrelsen får besluta att tillkommande medlemmar
inte får äga fler andelar än vad som motsvarar medlemmarnas förväntade elförbrukning för
kommande år.
En och samma juridiska person får inte äga mer än 49 procent av det totala antalet andelar.
Långsiktigt skall föreningen verka för att en och samma juridiska person inte äger mer än
högst10 procent av det totala antalet andelar.
Styrelsen äger rätt att besluta att antalet andelar ej får överstiga viss andel av den
vindkraftproduktion som föreningen äger.
Styrelsen får besluta att kapital får tillskjutas föreningen i form av förlagsinsatser. Sådana
insatser får tillskjutas även av andra än medlemmarna. För förlagsinsatserna gäller i övrigt vad
som föreskrivs i föreningslagen och det som styrelsen beslutar.

Bilaga 6:

Valberedningens förslag till antal styrelseledamöter, val av
styrelseordförande samt de styrelseledamöter och suppleanter som
ska väljas av stämman
Valberedningen föreslår 7 styrelseledamöter och inga suppleanter för 2018.
Valberedningen informerar om att följande ledamöter redan är invalda i styrelsen:
Stefan Karlsson, Managing Director, RenSo AB, Renewable solutions, info@renso.se
Stefan driver det egna bolaget RenSo AB i Göteborg, där han arbetar med affärsutveckling
och stöd till företagsledningar med kunder inom branscherna vindkraft och tidvattenenergi.
Stefans goda kunskaper och erfarenhet från vindbranschen, stora nätverk både inom
branschen och bland beslutsfattare samt erfarenhet från styrelsearbete är en stor tillgång för
den fortsatta utvecklingen av VästanVind.
Håkan Spångberg, Göteborg Energi AB, hakan.spangberg@goteborgenergi.se
Håkan har insikt i Göteborg Energis arbete med förnyelsebara energikällor och är väl insatt i
VästanVind.
Rebecca Palmgren, Göteborg Energi AB, rebecca.palmgren@goteborgenergi.se
Rebecca är erbjudandeansvarig för producenter och miljö på Göteborg Energi och har en
flerårig erfarenhet av vindkraftbranschen. Rebecca har i grunden en magisterexamen i
miljövetenskap från Göteborg Universitet.
Björn Killman, befälhavare skärgårdstrafik, bjorn.killman@tele2.se
Björn arbetar som befälhavare inom Styrsöbolagen. Björn har kunskap om alternativ
energi, vindkraft och sjöfart. Har sedan länge varit med som ägare av vindkraftsföretag och
engagerad i vindkraftskooperativ.
Ingela Wiesner har avböjt fortsatt arbete i styrelsen.
Valberedningens föreslår nedanstående kandidater till ordinarie ledamöter för
VästanVind på två år:
Sara Fogelström, koordinator Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum,
sara.fogelstrom@chalmers.se
Sara har en magisterexamen i fysik och har i flera år jobbat som vindkraftsprojektör. Nu är
hon koordinator för forskningscentret Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum där hon
ansvarar för den dagliga driften.
Maja Högvik, EU-handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
maja.hogvik@gmail.com
Maja har läst en master i Europastudier och arbetar med policyfrågor inom miljö- och
energiområdet på SKL:s Brysselkontor. Tidigare arbetade hon med internationella
energiprojekt för Göteborgs Stads Stadsledningskontor. Till sommaren flyttar hon tillbaka
till Göteborg.

Bilaga 7:

Val av valberedning
Styrelsen föreslår 3 ledamöter i valberedningen.
Styrelsen informerar om att följande ledamöter redan är invalda i valberedningen:



Jonas Cognell, Senior Project Manager, Göteborg Energi
Marianne Järphag, enhetschef på kundservice på Göteborg Energi,

Styrelsen föreslår nedanstående kandidat att bli invald i valberedningen:
Vakans

Bilaga 8

Av styrelsen anmält ärende till VästanVinds
föreningsstämma
Förslag till indragning av andelar i VästanVind
Vid bildandet av kooperativet VästanVind fattades ett beslut att det totalt skulle finnas
48 000 andelar i föreningen. Målsättningen var att en majoritet av dessa skulle innehas
av medlemmar, samt att ingen medlem borde ha över 10 % av det totala antalet andelar.
För närvarande (mars 2018) innehar föreningen 6 397 osålda andelar, Göteborg Energi
innehar 20 322 andelar medan föreningens 407 medlemmar tillsammans innehar
sammanlagt 21 281 andelar.
Västanvinds styrelse föreslår att föreningsstämman beslutar om indragning av 6 000 av
de andelar som idag innehas av föreningen, vilket innebär att VästanVinds totala antal
andelar då reduceras till 42 000.
Effekten av en sådan indragning skulle bli följande;
* Föreningens totala egna kapital fördelas på 42 000 andelar, istället för som tidigare på
48 000 andelar. Detta innebär att värdet per andel justeras från nuvarande 410 kr/andel
(efter 2017 års bokslut, med genomförd nedskrivning) till ett värde på 480 kr/andel.
* Fördelningen av andelar efter indragning innebär då att den totala andelen av
andelarna som innehas av föreningens medlemmar (förutom Göteborg Energi) ökar till
drygt 50 %.
* Den fortsatta försäljningen av andelar till nya medlemmar innebär att Göteborg
Energis innehav kan reduceras snabbare genom utförsäljning av dessa andelar, för att
nå den önskvärda situationen att ingen medlem innehar mera än 10 % av andelarna.
* Det teoretiska värdet av de indragna osålda andelarna, 2,46 MSEK vilket skulle kunna
ha tillförts som nytt kapital till föreningen om dessa andelar sålts till nya medlemmar,
fördelas istället som en värdebevarande åtgärd på de redan försålda andelarna.
* Indragning av ej nyttjade andelar i VästanVind påverkar ej föreningens bokförda egna
kapital, då de ej upptagits till något värde i balansräkningen.

