
 

Kallelse till föreningsstämma i VästanVind 2019 

Möte: Föreningsstämma för VästanVind 2019 

Dag: 2019-06-04               Kl. 19.00 – 20.00 

Plats: Sal Heden, Göteborg Energi, Rantorget, Göteborg  
  

Kallade: 
 
Medlemmar i föreningen Björn Killman, styrelseledamot  

Stefan Karlsson, styrelseordförande  Maja Högvik, styrelseledamot 

Rebecca Palmgren, styrelseledamot  Marianne Järphag, valberedningen 

Sten Lundqvist, styrelseledamot  Jonas Cognell, valberedningen 

Håkan Spångberg, styrelseledamot Thomas Svensson, valberedningen 

Sara Fogelström, styrelseledamot Lars Appelgren, revisor 

 

 Dagordning 
 

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 Framläggande av årsredovisningen för det senaste räkenskapsåret  
Bilaga 1. 

9 Framläggande av revisorns berättelse  
Bilaga 2. 



 

10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning  
Bilaga 1.  

11 Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen   
 

12 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för den tid revisorns 
berättelse omfattar  
 

13 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer   
 

14 Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelseordförande samt 
de styrelseledamöter som ska väljas av stämman   
Se valberedningens förslag till ny styrelse i bilaga 3.   
 

15 Val av revisor  
 

16 Val av valberedning 
Se bilaga 4. 
 

17 Övriga frågor  
- Av styrelsen anmälda frågor 
- I stadgeenlig ordning väckta motioner 
 

18 Stämmans avslutande  
  

 

 

 

 

 

































 

Bilaga 3 

Valberedningens förslag VästanVind årsmöte 2019-06-04  
 
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 2019. 
 
Valberedningen informerar om att följande ledamöter redan är invalda i styrelsen: 
 
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, miljöhandläggare, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 
maja.hogvik@gmail.com 
Maja har läst en master i Europastudier och arbetar med miljöfrågor på SKL i Stockholm, men 
har en bakgrund i Göteborg. Maja är sekreterare i VästanVind.  
 
Sten Lundqvist (kassör) sten.i.lundqvist@outlook.com 
Sten är pensionär sedan ett antal år tillbaka och har tidigare arbetat som ekonomichef på 
handelsanställdas förbund och är intresserad av förnybar energi. Medlem i VästanVind sedan 
starten 2012. 
 
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 produktspecialist inom området laddning, lager och sol på Göteborg Energi och har 
en flerårig erfarenhet av vindkraftbranschen. Rebecca har i grunden en magisterexamen i 
miljövetenskap från Göteborg Universitet. 
 
 
Valberedningens föreslår nedanstående kandidater till ordförande samt ordinarie 
ledamot för VästanVind på två år: 
 
Stefan Karlsson, (styrelseordförande) (vd RenSo AB, stefan.karlsson@renso.se 
Stefan driver det egna bolaget RenSo AB, där han arbetar med affärsutveckling och stöd till 
företagsledningar med kunder inom branscherna vindkraft och tidvattenenergi. 
Stefans har goda kunskaper och lång erfarenhet från vindbranschen, stora nätverk både inom 
branschen och bland andra beslutsfattare samt mångårig erfarenhet från styrelsearbete  
 
Björn Killman, (omval) 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. 



 
 
 

Bilaga 4 
 
Val av valberedning 
 
VästanVinds valberedning har under det senaste verksamhetsåret bestått av Marianne 
Järphag, Jonas Cognell och Thomas Svensson. 
 
Thomas Svensson valdes vid förra årets föreningsstämma, i maj 2018, och har ett (1) år 
kvar på sitt förordnande. 
 
Västanvinds styrelse förslår att följande personer väljs på två (2) år till valberedningen; 
 
* Jonas Cognell (omval) 
* Marianne Järphag (omval) 
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