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Lösenord till medlemssidorna: svef20140426frille 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
 

Tid: 2017-05-13, kl.13-15. 

Plats: Bååtska rummet, Munkbron 17 i Stockholm. 

Karta: https://goo.gl/maps/C9bRzeqCv8L2 

Anmälan via: https://goo.gl/forms/Q669vJBUCv6aV7Pi1 eller till Gislaved Energi 0371-589110. 

Senaste anmälningsdatum: To 11/5 (för att vi skall kunna beställa ett korrekt antal fika). 

 

Dagordning (för ytterligare info se sidan 16) 

 

§1 Sammanträdets öppnande 

§2 Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare 

§3 Fastställande av röstlängd 

§4 Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning och godkännande av dagordningen 

§5 Framläggande av årsredovisning 

§6 Framläggande av revisionsberättelse 

§7 Fastställande av resultat- och balansräkningarna 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

§9 Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

§10 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden – Stadgar, 1:a och enda beslutet 

§11 I stadgeenlig ordning väckta motioner – Finns inga 

§12 Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen 

§13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt stadgarnas § 16 

§14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarnas § 16 

§15 Val av revisorer och suppleanter enligt stadgarnas § 20 

§16 Val av valberedning enligt stadgarnas § 15 

§17 Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner 

§18 Övriga frågor 

§19 Sammanträdet avslutas 

 

https://goo.gl/maps/C9bRzeqCv8L2
https://goo.gl/forms/Q669vJBUCv6aV7Pi1
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Denna sida skulle vara avsiktligt blank men... 

 

 

Skriv gärna under namninsamlingen för lika villkor för andelsägare 

av förnybar el oavsett boendeform och elproduktionsslag. 

https://www.skrivunder.com/andelsagd_fornybar_el 

 

 

Årsmöteshandlingarna finns att hämta här: 

http://svef.eu//kallelser/SVEF_kallelse_170513_v3_web.pdf 

Användarnamn: SVEF 

Lösenord: svef20140426frille 

Handlingarna kan även fr.o.m. senast fredag 28 april även hämtas 

via medlemssidorna på http://svef.nu/ med lösenordet svef20140426frille. 

 

 

  

https://www.skrivunder.com/andelsagd_fornybar_el
http://svef.eu/kallelser/SVEF_kallelse_170513_v3_web.pdf
http://svef.nu/
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

 

SVEF - Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening 

Organisationsnummer: 769603–7089 

 

 

 

 

 

Kommer SVEF att kunna bygga en lönsam solanläggning 

på hällmarksområdet norr om Gotland Ring? 
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Styrelsen avger följande årsredovisning: 
 
Innehåll Sida 
- Förvaltningsberättelse 3 
- Ekonomisk översikt och förslag till vinstdisposition 7 
- Resultaträkning 8 
- Balansräkning 9 
- Noter 11 
- Underskrifter 15 

 

Förvaltningsberättelse för 2016 

Allmänt om verksamheten 

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras miljöintresse och 
hushållning med elström, genom att till medlemmarna tillhandahålla egen elström från förnybara 
energikällor som vind, vatten, bio och sol. Föreningen skall bygga upp ett kapital som säkrar drift och 
underhåll samt demontering av föreningens vindkraftverk när dessa ej längre är lönsamma. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av: 
Hans Björkström ordförande Göran Ronsten ledamot 
Börje Göransson ledamot Björn Wolgast ledamot  
Tommy Göransson ledamot Núria Albet Torres suppleant  
Jeanette Lindeblad ledamot Fredrik Sander suppleant 
Niclas Malmberg ledamot, suppleant Jens Sperens suppleant, ledamot 
Revisor Kjell Nilsson Revisorsuppleant Bengt Crafoord 
 

Om föreningen 

Föreningen bildades 1998 med målen att producera elström åt medlemmarna från egna vindkraftverk 
och samtidigt kunna tillvarata deras miljöintresse. SVEF:s första vindkraftverk införskaffades hösten 
2000. Föreningen ägde 2016-12-31 följande vindkraftverk: 

Verk Namn Märke Modell kW Kommun I drift Kommentar 
Storugns 6  Vestas V47 660 Gotland 1998  
Aapua 5 (45%)  Vestas V82 1 500 Övertorneå 2005 45%, köp okt -15 
Aapua 7  Vestas V82 1 500 Övertorneå 2005 
Börstad  Vestas V52 850 Vadstena 2007 
Byåra  Enercon E53 800 Simrishamn 2008 
Assjö 1 Ella Suzlon S88 2 100 Aneby 2010 1 500 kW, dec -15 
Assjö 2 Elise Suzlon S88 2 100 Aneby 2010 1 500 kW, dec -15 
Kommerberget Pelle Enercon E82 2 000 Berg 2010 1 500 kW, maj -16 
Mjällby Ellen Enercon E82 2 000 Sölvesborg 2012 
Frillesås Adele Enercon E82 2 000 Kungsbacka 2014  
 

SVEF:s installerade effekt är 14 685 kW. Utnyttjad effekt 2016-12-31 var 12 985 kW (88,4%). 

 

Förvaltning 

Styrelsen har under 2016 hållit 13 protokollförda möten varav 11 st via telefon och två möten där 
styrelsen träffades. De två senare hölls båda i Huskvarna, det ena i samband med årsmötet i slutet av 
april och det andra i slutet av oktober. 
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All elproduktion från SVEF´s vindkraftverk säljs till timpris till Gislaved Energi och medlems-konsumtion 
köps schablonberäknad av Gislaved Energi. SVEF har avtal med Gislaved Energi (GE) avseende 
elförsäljning, balansansvar, elinköp till medlemsbehovet, fakturering till medlemmar mm. Ekonomisk 
förvaltning sköttes inledningsvis av AG Resultat i Ljungby och därefter av Stefan Roubert & Co. 

Vindåret och produktionen  

Under 2016 producerade föreningens vindkraftverk 36,12 GWh vilket är knappt 6% mindre jämfört 

med budgeterade 38,25 GWh. Tabellen nedan visar produktionen före transformatorförluster1. 

 

Det största underskottet återfinns i Aapua (Övertorneå) och för Assjö 1 (Aneby) som hade några 
veckors stillestånd p.g.a. en skada. I Frillesås (Kungsbacka) blåste det helt enkelt mindre än budgeterat. 
Medelintäkten från elförsäljningen var 24,7 öre/kWh, dvs 28% högre jämfört med 19,3 öre/kWh under 
2015. 

Kommerbergets maxeffekt kommer reducerades fr.o.m. 1 maj 2016 till 1 500kW eftersom de låga 
ersättningsnivåerna inte medger lönsam drift vid fullt effektutnyttjande.  

Driften av föreningens vindkraftverk redovisas i en separat presentation som går att ladda hem från 
medlemssidan. Vi tackar servicepersonal från Enercon, Connected Wind och Vestas samt 
driftövervakningen hos Connected Wind och Siral för väl utfört arbete. 

En juridisk tvist – fortsättning följer 

Leverantören av de två Suzlonverken i Aneby; Triventus AB, har valt att inta en i SVEF:s tycke alltför 
passiv roll vad beträffar nödvändiga, ljudhämmande åtgärder. SVEF stämde därför 2014 Triventus. 
Tingsrätten i Göteborg fastställde i en dom i april 2015 att SVEF hade reklamerat felet på rätt sätt, i 
rätt tid och till rätt instans. Eftersom tingsrätten inte ansåg att SVEF hade kunnat bevisa att ljudnivån 
överstiger uppsatta myndighetskrav överklagade styrelsen ärendet till Hovrätten. (Uppdatering 2017: 
Efter en förhandling i Hovrätten i januari 2017 avkunnades dom den 6 april. Hovrätten ansåg inte att 
SVEF hade reklamerat felet på rätt sätt och avslog därför SVEF:s överklagande. SVEF:s styrelse har 
beslutat att överklaga hovrättens dom till HD.) 

Föreningens intäkter 
Föreningens tre viktigaste intäkter är: 

• Elcertifikatförsäljning (marknadspris t.ex. SKM) 

• Elförsäljning från våra verk (marknadspris Nord Pool) 

• Medlemselpris (bestäms av SVEF:s styrelse) 

Elcertifikatförsäljning 

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem avsett att öka produktionen av förnybar el på 
ett kostnadseffektivt sätt. Under 2016 har elcertifikatpriserna varierat från som högst ca 165 
kr/elcertifikat (vecka 1) till som lägst ca 114 kr/elcertifikat (vecka 52). (Certifikatpriset 165 kr innebär 
att producenter av grön el får 16,5 öre/kWh i stöd från elcertifikatsystemet). Certifikatpriserna har 
under 2016 varit lägre än under tidigare år. Efterfrågan på elcertifikat skapas genom kvotplikt. 
Elhandlare är skyldiga att inneha en viss mängd elcertifikat i förhållande till försäljning eller 
användning av el. Under 2016 var kvotplikten 23,1 %. Produktionen av elcertifikat har t.o.m. 2015 varit 
högre än vad kvotplikten kräver att elhandlare ska köpa. Under 2016 minskade överskottet av 
elcertifikat beroende på den högre kvotplikten. 

                                                           
1 Transformatorförlusterna uppgår till drygt 1%. Före transformatorförluster är underskottet jmf med 
budget 4,4%. 

1 0,45 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aapua	5 Månad Aapua	5	(45%) Aapua	7 Storugns	6 Börstad Byåra Assjö	1 Assjö	2 Kommerberget Mjällby Frillesås Summa

T.o.m.	dec 1616 3956 1034 1687 2821 3792 4408 5801 5910 5534 36556

Budget 2000 4300 1000 1750 2700 4250 4250 6000 6000 6000 38250

Diff -384 -344 34 -63 121 -458 158 -199 -90 -466 -1694

% -19% -8% 3% -4% 4% -11% 4% -3% -2% -8% -4%
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Överskottet av elcertifikat var trots minskningen under 2016 vid årsskiftet 2016/2017 drygt 13 
miljoner elcertifikat och med de vindkraftsprojekt som är beslutade och påbörjade kommer det med 
nuvarande politiska beslut fortsätta vara ett stort överskott av elcertifikat. 

Prisfallet fortsatte därför under januari och februari 2017 och var som lägst i mitten på februari med 
ett historiskt absolut lägsta elcertifikatpris på 43 kr. Priset på elcertifikat har därefter stigit långsamt 
och var ca 72 kr 10 april 2017. 

Marknaden för elcertifikat väntar på besked från politikerna hur kvotplikter mm ska utformas för att 
elcertifikatöverskottet ska minskas och därmed ett elcertifikatpris som tillsammans med intäkter för 
elförsäljning ger rimlig avkastning för investerare. 

Prisfallet på elcertifikat under 2016 och det dramatiska prisfallet på elcertifikat början på 2017 var 

bland marknadsanalytiker helt oväntat och har självklart påverkat SVEF´s resultat under 20162 och 
kommer att påverka resultatet även under 2017.  

Elförsäljning 

Marknadspriset på el är viktigt för föreningens ekonomi. 

Under 2016 varierade elpriset som månadsmedelvärde från som högst ca 36 öre/kWh till som lägst ca 
15 öre/kWh med ett årsmedelpris ca 25 öre/kWh. Terminspriser de närmsta åren framåt i tiden är 
fortsatt låga 21-27 öre/kWh. Detta beror på såväl minskad efterfrågan på el och väl fungerande 
produktionsresurser i Norden (vattenkraft, vindkraft, kärnkraft mm) som låga priser på t.ex. kol, olja, 
gas och utsläppsrätter vid elproduktion på kontinenten.  

Det finns i dagsläget inget som tyder på uppåtgående elpriser under de närmast kommande åren. En 
viktig faktor för elpriset i Norden och därmed Sverige är tillgången på vattenkraft. Med normal 
vattenkraftproduktion räknar marknaden med fortsatt låga elpriser.  

Faktorer som kan tänkas medföra höjning av elpriset är förutom eventuell mindre tillgång till 
vattenkraft p.g.a. mindre nederbörd t.ex. förtida avstängning av kärnkraftverk, fler exportkablar av el 
från Norden och höjda utsläppspriser på koldioxid. 

Medlemselpris 

Under 2016 var medlemselpriset  23,2 öre/kWh exkl. energiskatt och moms, vilket innebär 29 
öre/kWh inkl. moms men exkl. energiskatt.  

Värdering av SVEF´s vindkraftverk 

Investeringskostnaden, och därmed även produktionskostnaden, för nybyggda vindkraftverk har de 
senaste 6 åren fallit markant. Detta innebär att marknadsvärdet, som kan relateras till vad nya verk 
kostar, för SVEF´s verk också har fallit. Dessutom har intäktsnivåerna från elförsäljning, och i synnerhet 
elcertifikatförsäljning, sjunkit. 

Styrelsen har efter noggranna överväganden därför beslutat att göra extra nedskrivning av SVEF´s 
bokförda värde med 25 miljoner kronor vid bokslutet för 2016. Detsamma gjordes vid bokslutet för 
2015. 

Styrelsen hoppas att dessa nedskrivningar delvis kan återhämtas i framtiden om intäktsnivåerna för el 
och elcertifikat kommer tillbaka till rimliga nivåer. Det finns förutsättningar för detta genom t.ex. 
politiska beslut gällande elcertifikatsystemet, beslutad stängning av Oskarshamn 1 under 2017 och 
sannolikt stängning av Ringhals 1 och 2 under de närmaste 3 åren. Ytterligare utbyggnad av elkablar 
från Norden innebär troligen också högre elpriser i Norden/Sverige. Det är även möjligt att priset på 
utsläppsrätter av koldioxid stiger p.g.a. dramatiska klimateffekter och därav följande politiska beslut. 

                                                           
2 SVEF´s lager av elcertifikat från 2015 till 2016 var 34 646 elcertifikat och dessa värderades vid bokslutet för 2015 till 145 kr/st. vilket 

innebär 5 023 670 kronor. Under 2016 har 10 000 elcertifikat sålts för 134 kr/st.  SVEF´s lager av elcertifikat från 2016 till 2017 var 55 
629 elcertifikat och dessa värderades vid bokslutet för 2016 till 3 963 474 kronor. (51 629 x 71,5 + 4000 x 68= 3 963 474 kronor) 
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SVEF i framtiden  

SVEF har via styrelsen tillgång till en kontinuerlig marknadsbevakning och föreningen medverkar direkt 
och indirekt vid en rad olika aktiviteter och seminarier som berör vindkraft och energi. Under året har 
SVEF utvärderat ett antal investeringsmöjligheter för vindkraft i Norden, främst i Sverige och Norge. Ny 
vindkraft kostar idag kring 3500:-/årsMWh. SVEF har sökt och erhållit investeringsbidrag för att kunna 
bygga solcellsanläggningar vid föreningens vindkraftverk. Några Länsstyrelser har krävt 
färdigställandedatum sista dec 2017 och för dessa avser vi att söka tillstånd att färdigställa antingen 
2018 eller 2019. Den hittills billigaste solelsinstallationen i Sverige har byggts i Varberg och kostade ca 
7500:-/kW. Styrelsen fortsätter att undersöka solelsmarknaden samtidigt som den även utvärderar 
möjligheten att köpa nya och begagnade vindkraftverk. 

Uttagsbeskattning  

Inga nya besked har kommit från Skatteverket. SVEF vidhåller att våra medlemmar betalar ett 
marknadsmässigt elpris. 

Miljöpåverkan  

Genom innehav av vindkraftsanläggningar bedriver föreningen verksamhet som är tillståndspliktig. 
Föreningen innehar nödvändiga myndighetstillstånd. Vindkraft är en ren och förnybar energikälla med 
liten miljöpåverkan, då främst i form av ljud och skuggor och endast under verkens livstid. 

Medlemsantal och antal sålda andelar  

Vid årsskiftet 2016/2017 hade föreningen 1 778 (-8 st) medlemmar. Andelshandel har främst skett via 
SVEF:s Vindtorg, http://svef.nu/vindtorget/. Analys: Andelsförsäljningen brukar vara direkt beroende 
av aktuellt elpris. Under de senaste åren med sjunkande elpriser har nyförsäljningen gått ner 
dramatiskt. Andelsförsäljningen konkurrerar även med medlemmarnas önskemål om att 
direktinvestera i solcellsanläggningar. Styrelsen undersöker kontinuerligt olika alternativ i syfte att i 
enlighet med föreningens stadgar kunna öka andelsförsäljningen. 

http://svef.nu/vindtorget/
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Ekonomisk översikt 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

 

Flerårsöversikt [kSEK] 

 2016 2015 2014 2013 

Nettoomsättning 10 411 16 082 13 829 16 099 

Resultat efter finansiella poster -31 388 -25 411 -1 234 2 596 

Soliditet (%) 73,1 75,9 79,8 83,7 

Balansomslutning 90 539 128 845 154 444 149 134 

Eget Kapital 61 329 92 980 118 168 118 899 

 

Definitioner av nyckeltal, se noter 

Förändring i eget kapital       

       

  Medlems- Reservfond Fritt eget   

  insatser  kapital   

Belopp vid årets ingång  118 160 000 11 000 -25 190 457   

Förändring av insatskapital  -317 501     

Förändring av reservfond   54 705    

Årets resultat    -31 388 422   

Belopp vid årets utgång  117 842 499 65 705 -56 578 879   

       

 

Resultatdisposition       

       

Styrelsen föreslår att den ansamlade 

förlusten 
      

Balanserat resultat   -25 190 457    

Årets resultat   -31 388 422    

   -56 578 879    

behandlas så att       

i ny räkning överförs   -56 578 879    

   -56 578 879    

 

 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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RESULTATRÄKNING 2016-01-01 2015-01-01 

 Not 2016-12-31 2015-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.       

Nettoomsättning   2 10 410 678  16 082 019 

Övriga rörelseintäkter   3 188 977  42 505 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.    10 599 655  16 124 524 

       

Rörelsekostnader       

Övriga externa kostnader   4,5 -7 044 351  -6 747 737 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar   1 -34 590 521  -34 362 394 

Summa rörelsekostnader    -41 634 872  -41 110 131 

       

Rörelseresultat    -31 035 217  -24 985 607 

       

Finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    8  0 

Räntekostnader och liknande resultatposter    -353 213  -455 603 

Summa finansiella poster    -353 205  -455 603 

       

Resultat efter finansiella poster    -31 388 422  -25 441 210 

       

Bokslutsdispositioner       

Förändring av överavskrivningar    0  238 000 

Summa bokslutsdispositioner    0  238 000 

       

Resultat före skatt    -31 388 422  -25 203 210 

       

Årets resultat    -31 388 422  -25 203 210 
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BALANSRÄKNING   

 Not 2016-12-31 2015-12-31 
TILLGÅNGAR       
       
Anläggningstillgångar       
       
Materiella anläggningstillgångar       
Vindkraftverk   6 84 921 931  119 512 452 
Summa materiella anläggningstillgångar    84 921 931  119 512 452 
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag   7 20 880  20 880 
Summa finansiella anläggningstillgångar    20 880  20 880 
       
Summa anläggningstillgångar    84 942 811  119 533 332 
       
Omsättningstillgångar       
       
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    480 000  455 166 
Övriga fordringar    9  51 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   8 5 110 365  8 850 905 
Summa kortfristiga fordringar    5 590 374  9 306 122 
       
 
Kassa och bank       
Kassa och bank    5 885  5 618 
Summa kassa och bank    5 885  5 618 
       
Summa omsättningstillgångar    5 596 259  9 311 740 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    90 539 070  128 845 072 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

    2016-12-31  2015-12-31 

 

Bundet eget kapital 
  

 
   

Medlemsinsatser    117 842 499  118 160 000 

Reservfond    65 705  11 000 

Summa bundet eget kapital    117 908 204  118 171 000 

       

Fritt eget kapital/Ansamlad förlust       

Balanserat resultat    -25 190 457  12 753 

Årets resultat    -31 388 422  -25 203 210 

Summa fritt eget kapital    -56 578 879  -25 190 457 

       

Summa eget kapital    61 329 325  92 980 543 

       

Obeskattade reserver       

Ackumulerade överavskrivningar    6 206 000  6 206 000 

Summa obeskattade reserver    6 206 000  6 206 000 

       

Långfristiga skulder   9    

Övriga skulder till kreditinstitut    12 997 369  17 424 049 

Summa långfristiga skulder    12 997 369  17 424 049 

       

 

Kortfristiga skulder       

Checkräkningskredit   10 3 439 169  6 221 157 

Övriga skulder till kreditinstitut    4 226 676  4 026 672 

Leverantörsskulder    631 883  554 684 

Skatteskulder    34 185  96 912 

Övriga skulder    589 401  315 992 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   11 1 085 062  1 019 063 

Summa kortfristiga skulder    10 006 376  12 234 480 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    90 539 070  128 845 072 
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Not 1  Tilläggsupplysningar och värderingsprinciper 

 

 

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 

2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

       

 

 

Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt 

över den bedömda nyttjandetiden. När en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens 

restvärde. Baserat på erfarenheter och förbättrad teknisk prestanda gör styrelsen bedömningen att 20 års avskrivningstid speglar 

den förväntade nyttjandeperioden. De antaganden som ligger till grund för bedömningen omvärderas fortlöpande och hänsyn tas 

även till lokala olikheter. Följande avskrivningstider tillämpas: 

 

Vindkraftverk Antal år / 20  (i likhet med tidigare år skrivs Börstad av på 25 år) 

 

Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre 

värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner 

 

Soliditet 

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. 

  

Noter till resultaträkningen 
        

 

Not 2 Nettoomsättning 
   

2016-01-01 

2016-12-31 
 

2015-01-01 

2015-12-31 

        

 Försäljning GEAB    8 596 213  8 372 300 

 Försäljning LEC    88 891  562 987 

 Elcertifikat    286 304  6 112 477 

 Avkasning  Aapua 5    308 593  101 861 

 Nätnytta    805 112  932 394 

 Avbrottsersättning    325 565  0 

     10 410 678  16 082 019 

        

Not 3 Övriga rörelseintäkter       

        

 Försäkringsersättning    200 000  - 

 Övrigt    -11 023  42 505 

     188 977  42 505 
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Not 4 Medelantalet anställda 

Föreningen har ej haft någon anställd personal. Ersättning har endast utgått till styrelsen enligt stämmobeslut. 

 

 

 

Not 5 

 

 

 

Övriga externa kostnader 

   

 

2016-01-01 

2016-12-31 
 

 

2015-01-01 

2015-12-31 

        

 
 

Drift och underhållskostnader 
      

 Arrende    444 783  593 565 

 Fastighetsskatt    236 403  234 178 

 Drift    2 162 428  2 671 373 

 Nätavgifter    372 063  644 532 

 Reparation och underhåll    1 103 396  249 364 

 Summa    4 319 073  4 393 012 

        

 

 

 

 

Inköp driftunderskott/balans 

Utjämningskostnader Aapua 

   

105 741 

 

64 598 

 Elcertifikatskostnad Aapua    273 675  157 060 

 Medlemsel GEAB    1 083 948  307 078 

 Summa    1 463 364  528 736 

 

                                                 

 

 

Övriga externa kostnader 

Redovisningstjänster 

   

119 289 

 

70 178 

 Revisionskostnader    61 811  54 886 

 Konsulttjänster    292 429  741 995 

 Reserverade advokatkostnader    -  200 000 

 Styrelsearvoden    227 838  215 061 

 Styrelsekostnader    22 014   20 568 

 Försäkringar    371 303  306 886 

 Resekostnader    20 489  53 728 

 Övrigt    146 741   162 687 

     1 261 914                     1 825 989 

        

 Summa övriga externa kostnader    7 044 351  6 747 737 
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Noter till balansräkningen 
        

     2016-12-31  2015-12-31 

Not 6  Vindkraftverk       

 
 

Ingående anskaffningsvärden 
   

205 207 808 
 

202 082 808 

 Inköp    0  3 125 000 

 Utgående anskaffningsvärden    205 207 808  205 207 808 

 
 

Ingående planenliga avskrivningar 
   

-60 695 356 
 

-51 332 962 

 Årets avskrivningar    -9 590 521  -9 362 394 

 Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar    -70 285 877  -60 695 356 

        

 Ingående nedskrivningar    -25 000 000  - 

 Årets nedskrivningar    -25 000 000  -25 000 000 

 Utgående ackumulerade nedskrivningar    -50 000 000  -25 000 000 

 

 

  

Utgående redovisat värde 

   

84 921 931 

 

119 512 452 

        

        

        

        

 

        

Not 7 
Andelar i 

intresseföretag 
   2016-12-31  2015-12-31 

 
 

 
 

   

 
 

 

 

        

 
Ingående 

anskaffningsvärden 
  

 20 880 
 

14 400 

 Inköp (90 andelar)    -  6 480         

 Redovisat värde    20 880          20 880 

        

 Namn Org.nr  Säte    

 Aapua Vind AB 556666-2671  Gotland    

        

        

 Namn 
Antal 

Andelar 

Kapital 

Andel 

% 

Rösträtts- 

Andel % 
Bokfört värde 

2016-12-31 

Bokfört 

värde 

2015-12-31 

 

 

 Aapua Vind AB 290 20,7 20,7 20 880 20 880  
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2016-12-31  2015-12-31 

        

 Elförsäljning GEAB    711 552  827 802 

 Försäkringar    294 935  279 734 

 Lagervärde elcertifikat    3 963 474  7 270 670 

 Ursprungsgarantier    76 642  37 430 

 Övriga poster    63 762  435 269 

 Summa    5 110 365  8 850 905 

        

 

Not 9 Långfristiga skulder    2016-12-31  2015-12-31 

 Förfallotidpunkt, inom 1 år från balansdagen    4 226 676  4 226 676 

 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen    10 302 990  14 529 666 

 Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen    2 694 379  2 694 379 

 Summa    17 224 045  21 450 721 

        

 

Not 10 Checkräkningskredit    2016-12-31  2015-12-31 

        

 Beviljad checkräkningskredit uppgår till:    9 000 000  9 000 000 

        

        

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2016-12-31  2015-12-31 

        

 Revision    30 000  30 000 

 Arrende och tillsyn    507 579  602 683 

 Styrelsearvode inklusive sociala avgifter    331 917  87 584 

 Övriga poster    65 566  98 796 

 Reserverade advokatkostnader    150 000  200 000 

 Summa    1 085 062  1 019 063 

        

        

Not 12 Ställda säkerheter    2016 -12-31  2015-12-31 

        

 Panter och därmed jämförliga säkerheter som har       

 ställts för egna skulder och avsättningar       

 Andra ställda säkerheter       

        

 Vindkraftverk    61 298 487  87 808 863 

 Summa    61 298 487  87 808 863 

        

        

Not 13 Ansvarsförbindelser       

        

 

Styrelsen är medveten om att SVEF kommer att 

drabbas av utgifter för att uppfylla myndighetskrav 

under 2017. En beräkning av utgiften för detta har 

inte kunnat göras per balansdagen varför någon 

avsättning inte redovisas i balansräkningen. 

Föreningen kommer under 2017 att fortsätta utreda 

utgiften allt eftersom föreningen erhåller information 

som möjliggör en beräkning. 
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 Styrelsens underskrifter       

        

        

 Falkenberg 2017-_______________________       

     Hans Björkström   

     Styrelsens ordförande   

        

        

        

        

        

        

 Börje Göransson    Jens Sperens   

        

        

        

        

        

        

 Tommy Göransson    Göran Ronsten   

        

        

        

        

        

        

 Jeanette Lindeblad    Björn Wolgast   

        

        

        

        

        

 Revisorns underskrift       

        

 Min revisionsberättelse har lämnats in 2017-       

        

        

        

        

        

 Kjell Nilsson       

 Auktoriserad revisor       
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Innehåll (§ avser nummer i dagordningen) 

§10 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden, se bilagor. 

§12 Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen 

§13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt stadgarnas § 16 

§14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarnas § 16 

§15 Val av revisorer och suppleanter enligt stadgarnas § 20 

§16 Val av valberedning enligt stadgarnas § 15 

 

§10 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden 

Styrelsen föreslår 19 st stadgeändringar vilka återfinns på sidan 17 och framåt. 

 

§12 Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen 

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsnivåer och regler, dvs KPI-indexuppräknat arvode under 
2016 med 2009 som basår och föregående år; 2016, som referens. 

Beloppen nedan är uttryckta i 2009 års penningvärde. 

• Fast ersättning till varje ordinarie styrelsemedlem är 7 500:-/år i lön eller 15 000:-/år för egen 
företagare. Tjänstgörande suppleant erhåller 500:-/styrelsemöte. Ordförande har dubbel, fast 
ersättning, dvs 15 000:-/år i lön eller 30 000:-/år för företag. 

• Rörlig ersättning för styrelsearbete - Varje styrelsemedlem ges årligen rätt att för styrelsearbete 
erhålla 150:-/tim som lön eller 300:-/tim till företag. 

• Av styrelsen godkänt och protokollfört arbete utöver ordinarie styrelsearbete (internt konsultarvode) 
arvoderas med lön 150:-/tim eller 300:-/tim till företag. 

• Samtliga funktionärer ersätts med samma rörliga belopp, dvs 150:-/tim som lön eller 300:-/tim till 
företag. 

 

§13 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt stadgarnas § 16 

Valberedningens förslag är sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. 

 

§14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt stadgarnas § 16 

Styrelsen har fungerat mycket väl innevarande år varför vi rekommenderar ett fortsatt förtroende för 
densamma. Valberedningen föreslår: 

omval på 2 år (ordinarie) Hans Björkström, Tommy Göransson och Göran Ronsten 

omval av suppleanter på 1 år Niclas Malmberg och Fredrik Sander 

Följande styrelseledamöter har 1 år kvar:. Börje Göransson, Jeanette Lindeblad, Jens Sperens och Björn 
Wolgast. 

 

§15 Val av revisorer och suppleanter enligt stadgarnas § 20 

Valberedningen föreslår omval av revisor Kjell Nilsson och revisorssuppleant Bengt Crafoord. 

 

§16 Val av valberedning enligt stadgarnas § 15 

Styrelsen föreslår omval av ordinarie valberedning, dvs Eva Goës (sammankallande), Thomas Göransson 
och La Yin Stenqvist och Ann Kristin Schipper som suppleant. 
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Stadgejusteringar som föranletts av ändringar i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, nedan kallad 

Föreningslagen. Konsultens kommentarer: 

#7, §10 Styrelsen har alltid rätt att utse VD, enligt lag. 

#8, §11 Begreppet årsstämma har införts för de ordinarie stämmor som ska behandla årsredovisning. 

#10, §13 Nya kallelsetider. 

#14, §21 Revisionsberättelsen ska numera lämnas senast tre veckor före stämman (tidigare två). 

#15, §22 Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före stämman (tidigare 

fyra). 

#17, §26 Nya bestämmelse i lag om ändring av stadgar, tvåstämmokravet borttagit i lag. Men stadgarna får 

ha strängare krav, som exempelvis gamla tvåstämmokravet och med en kvalificera majoritet på 

andra stämman. 

#18, §27 Tvingande avsättning till reservfond har tagits bort i Föreningslagen. 

Övriga förslag till ändringar har initierats av styrelsen och redovisats för anlitad expert Magnus Andersson 

som har kommenterat dessa. ”föreningslagen” ersätts med ”Föreningslagen”. 

Styrelsen föreslår att de nya stadgarna skall gälla fr.o.m. 2018-01-01. 

 

 

Förslag till ändring - #1 

FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL  

Ny skrivning: § 1 ... Föreningens styrelse har sitt säte i Gislaveds kommun. ... Föreningen skall verka för att 

etablera förnybar elproduktion i Norden, ... 

Tidigare skrivning: § 1 ... Föreningens styrelse har sitt säte i Falkenberg. ... Föreningen skall verka för att 

etablera nya vindkraftverk på lämpliga platser ur vindsynpunkt i Norden, så snart behov för detta finns. 

Kommentarer: Dessa ändringar har inget med den nya lagstiftningen att göra. Föreningens adress är sedan 

mer än två år c/o Gislaved Energi. Sedan tidigare används ”förnybar elström” i stadgarna, dvs i stadgarna har 

sedan tidigare förberetts för möjligheten till annan förnybar elproduktion än den från vindkraft. Uttrycket 

”nya vindkraftverk på lämpliga platser ur vindsynpunkt” borde således ha uppdaterats redan vid den senaste, 

idag gällande, revisionen. 

 

 

Förslag till ändring - #2 

INSATS  

§ 2 MEDLEMSINSATS  

Ny skrivning: En andel motsvarar minst 100 kWh andelsel/år. Varje medlem skall delta med minst tio andelar. 

För varje andel i föreningen skall erläggas maximalt SEK 800. Andelspriset får inte vara lägre än aktuell 

nyinvesteringskostnad för tilldelad mängd el per andel. Medlem får till föreningens elpris som mest köpa 100 

% av faktisk årlig elkonsumtion. Medlem får delta med fler insatser/andelar än vad medlemmen, själv eller 

genom utlåning av andelar, konsumerar i el (överinsatser). Överinsatser berättigar inte till avkastning till 

medlemmen. Medlemsinsatsen skall fullgöras genom betalning av andelar till föreningens konto senast 30 
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dagar efter beviljat inträde. Medlem äger rätt att köpa medlemsel från och med månadsskiftet efter det att 

likvid för andel har erlagts. 

Tidigare skrivning: Varje medlem skall delta med minst en insats. För varje insats i föreningen skall erläggas 

maximalt SEK 8 000. En insats motsvarar minst 1 000 kWh/år. Medlem får till föreningens elpris som mest 

köpa 100 % av faktisk årlig elkonsumtion. 

Kommentarer: Styrelsen avser att 2018-01-01 genomföra en splitt där en gammal andel blir tio nya som var 

och en är värda en tiondel av den ursprungliga. En splitt har ingen praktisk påverkan på medlemmarnas 

rättigheter eller skyldigheter. Överinsatser är identiska med ej utnyttjade andelar från vilka intäkterna 

tillfaller föreningen och därmed kommer alla medlemmar tillgodo. Den sista meningen beskriver när rätten 

att köpa andelsel infaller vid köp, överlåtelse och ett möjligt månadssparande i andelar. 

 

 

Förslag till ändring - #3 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR  

§ 4 INTRÄDE, MEDLEMSKAP  

Ny skrivning: ... Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen, eller den styrelsen utsett, efter skriftlig 

ansökan. ... 

Föreningen får anta investerande medlemmar enligt Föreningslagen. Dessa ska särskilt registreras som 

sådana i medlemsregistret. Investerande medlem som vill bli elkund kan efter ny ansökan enligt första stycket 

i denna paragraf omregistreras till sådan medlem. 

Tidigare skrivning: ... Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen efter skriftlig ansökan. ... 

Kommentarer: Styrelsen har uppdragit åt Gislaved Energi att anta eller avvisa nya medlemmar eftersom ett 

nytt medlemskap kräver att elavtal tecknas med föreningens samarbetspartner, f.n. Gislaved Energi, tidigare 

Falkenberg Energi. Medlemmar som tidigare har köpt andelsel och som äger andelar utan att ha tecknat 

elavtal med Gislaved Energi betraktas fortsatt som fullvärdiga medlemmar. 

 

 

Förslag till ändring - #4 

§ 5 ÖVERLÅTELSE AV INSATS mm  

Ny skrivning: § 5 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAPET 

Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen, eller till den styrelsen har utsett. 

Tidigare skrivning: § 5 ÖVERLÅTELSE AV INSATS mm  

Den som överlåtit sin insats eller inte längre är bosatt i Norden, skall skriftligen anmäla detta till föreningens 

styrelse. Ny insatsinnehavare erhåller el från föreningen endast om han är eller antas till medlem i 

föreningen. 
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Förslag till ändring - #5 

§ 6 UTTRÄDE  

Ny skrivning: § 6 MEDLEMS AVGÅNG 

Medlem avgår, medlemskapet upphör, ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en 

månad efter att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången 

inträffat. 

Tidigare skrivning: § 6 UTTRÄDE  

Den som överlåtit sin insats eller inte längre är bosatt i Norden, skall anses ha utträtt ur föreningen. 

 

 

Förslag till ändring - #6 

§ 7 FÖRSÄLJNING AV MEDLEMSINSATSER  

Ny skrivning: § 7 a FÖRVÄRV AV ANDEL 

Har någon förvärvat eller erhållit andelar skall denne ansöka om medlemskap i föreningen inom sex (6) 

månader efter förvärvet eller den längre tid som i vissa fall föreskrivs i Föreningslagen. 

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt 

första stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar. 

Ansökan om medlemskap sker då förvärvaren tecknar elavtal med det elhandelsbolag med vilket SVEF 

samarbetar. 

Förvärvare som inte ansöker om medlemskap eller som vägras medlemskap, men vill behålla sin andel, får 

antas som investerande medlem. 

Oavsett vad som föreskrivs ovan gäller att samtliga andelsägare per 2017-05-13 skall betraktas som 

medlemmar i föreningen. 

För återbetalning av insatser krävs av andelsägare initierad, signerad, skriftlig kontakt med den som styrelsen 

har utsett att hantera medlemsfrågor. 

§ 7 b ÖVERLÅTELSE AV ANDELAR 

Såväl avgången medlem som medlem har rätt att själv sälja sina andelar. Handel med insatser/andelar i 

föreningen kan även göras via föreningens anvisade handelsplats3. Den som har överlåtit andelar i föreningen 

ska inom en månad anmäla det till styrelsen, eller till den styrelsen har utsett för att ta emot anmälan. 

§ 7 c ÅTERLÖSEN AV ANDELAR 

Återlösen sker enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Andelar återlöses i enlighet med revisors 

uträkning baserat på den senaste årsredovisningen före utbetalning. 

Tidigare skrivning: Avgången medlem har rätt att sälja sina insatser själv. Föreningen åtar sig att sälja 

avgången medlems insatser till nya medlemmar, om denne så önskar.  

Kommentarer: 7 a) En längre tid än sex månader kan bli gällande vid dödsfall om dödsboet inte blivit upplöst 

och om räkenskapsåret inte tagit slut. Se Föreningslagen 3 kap. 2§. 7 c) Medlem har rätt att få andelar 

återbetalda senast sex månader efter avgång. Andelar återlöses i enlighet med revisors uträkning baserat på 

den senaste årsredovisningen före utbetalning. Ur 4 kap 1 § ”En medlem som har avgått har rätt att sex 

                                                           
3  SVEF:s handelsplats är vid tidpunkten för dessa stadgars antagande http://svef.nu/vindtorget/  

http://svef.nu/vindtorget/
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månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. 

Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av 

föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången.” Efter uppsägning 

och avgång återstår därmed att vid föreningsstämma fastställa storlek på återbetalning per andel. 

 

 

Förslag till ändring - #7 

§ 10 FÖRENINGENS ORGAN 

Ny skrivning: 

Tidigare skrivning: § 10 a) ”När styrelsen anser att föreningens löpande förvaltning bäst sköts genom en 

verkställande direktör och föreningens ekonomi klarar av detta har styrelsen rätt att utse en sådan.” 

Kommentar: Föreningslagen anger numera att en styrelse alltid har rätt att utse VD. 

 

 

Förslag till ändring - #8 

§ 11 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  

Ny skrivning: Styrelsen beslutar var i Sverige ordinarie föreningsstämma skall hållas. Ordinarie 

föreningsstämma (årsstämma) skall hållas senast i maj månad. Vid ordinarie årsstämman skall följande 

ärenden förekomma:  

1. Val av stämmans ordförande4 och dennes anmälan av protokollförare5 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 

4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning  

... 

Tidigare skrivning: Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast i maj månad. Vid årsstämma skall följande 

ärenden förekomma:  

1. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare  

2. Fastställande av röstlängd  

3. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 

... 

 

 

Förslag till ändring - #9 

§ 12 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  

                                                           
4 Om den föreslagna stämmoordföranden inte är medlem i föreningen skall stämman informeras om detta före 

val av stämmoordförande. 
5 7 kap. 38 § ”Ordföranden ska se till att det förs protokoll vid föreningsstämman.” 
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Ny skrivning: Extra föreningsstämma skall hållas ... skall styrelsen utfärda kallelse. Styrelsen beslutar var i 

Sverige den extra föreningsstämman skall hållas. 

Tidigare skrivning: Extra föreningsstämma skall hållas ... skall styrelsen utfärda kallelse. 

 

 

Förslag till ändring - #10 

§ 13 KALLELSER OCH ANDRA MEDDELANDEN TILL FÖRENINGSSTÄMMA  

Ny skrivning: Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman. Den skall utfärdas 

senast två veckor före ordinarie och extra stämma. ... Kallelse till föreningsstämma skall annonseras på 

hemsidan samt ske skriftligt via brev eller e-post till varje medlem om förutsättningarna i 1 kap. 8 § 

Föreningslagen är uppfyllda. .... 

Tidigare skrivning: Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman. Den skall 

utfärdas senast två veckor före ordinarie och extra stämma. ... Kallelse till föreningsstämma skall annonseras 

på hemsidan samt ske skriftligt via e-post till varje medlem. .... 

 

 

Förslag till ändring - #11 

STYRELSEN  

§ 16 STYRELSENS LEDAMÖTER  

Ny skrivning: ... Styrelseledamot får inte vara omyndig eller i konkurs. Mer än hälften av styrelsens 

ledamöter måste vara medlemmar i föreningen6. 

Tidigare skrivning: ... Styrelseledamot får inte vara omyndig eller i konkurs. 

Kommentar: Av styrelsen anlitad expert Magnus Andersson skriver: ”Huvudregel är att styrelseledamot ska 

vara medlem. Om man vill kan man i stadgarna ange att stämman även får välja ledamöter till styrelsen som 

inte är medlemmar. Ibland kan det vara av intresse för att exempelvis få in extern kunskap. Vill man ha det så 

brukar jag rekommendera att stämman får välja exempelvis en eller två ledamöter som inte är medlemmar, 

så att dessa inte blir i majoritet.” 

 

 

Förslag till ändring - #12 

STYRELSEN  

§ 18 STYRELSENS UPPGIFTER   

Ny skrivning: ... Styrelsen beslutar om andelspris, eltilldelning per andel och medlemspriset på elkraft. 

Tidigare skrivning: ... Styrelsen beslutar om medlemspriset på elkraft. 

Kommentar: Min och max andelspris samt minsta andelstilldelning regleras i §2 Medlemssinsats. 

 

Förslag till ändring - #13 

                                                           
6 Stämman skall före val av styrelseledamot informeras om denne inte är medlem i föreningen. 
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REVISORERNA  

§ 20 REVISORERNA  

Ny skrivning: ... Revisor skall uppfylla krav i 8 kap. ”Revision och särskild granskning” i Lag (1987:667) om 

ekonomiska föreningar. 

Tidigare skrivning: Revisor skall vara svensk medborgare och bosatt i Sverige, om inte dispens beviljats. 

Revisor får inte vara omyndig eller i konkurs. Vid valet skall bestämmelserna om jäv för revisorer i 

föreningslagen 8 kap 7 § beaktas. 

Kommentar: Av styrelsen anlitad expert Magnus Andersson skriver: ”... när det gäller bosättningskrav för 

revisorer så är det reglerat i 8 kap. 3§. Om inte Bolagsverket av särskilda skäl beviljat något annat ska 

revisorer som inte är godkända eller auktoriserade bo inom EES.” 

 

 

Förslag till ändring - #14 

§ 21 REVISIONEN 

Ny skrivning: Revisorerna skall verkställa revisionen enligt god revisionssed i enlighet med Föreningslagens 

revisionsföreskrifter. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsstämman. Om 

revisorerna ... 

Tidigare skrivning: Revisorerna skall verkställa revisionen enligt god revisionssed i enlighet med 

föreningslagens revisionsföreskrifter. Revisionen skall vara verkställd och berättelse avgiven före utgången av 

april månad. Om revisorerna ... 

Kommentar: Se §11: ”Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast i maj månad.”. 

 

 

Förslag till ändring - #15 

RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH ÅRSREDOVISNING  

§ 22 RÄKENSKAPSAVSLUTNING  

Ny skrivning: ... Styrelsen skall minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma avlämna sin årsredovisning 

till revisorerna. 

Tidigare skrivning: ... Räkenskaperna skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före ordinarie 

föreningsstämma. Styrelsen skall minst en månad före ordinarie föreningsstämma avlämna sin årsredovisning 

till revisorerna. 

Kommentar: Av styrelsen anlitad expert Magnus Andersson skriver: ”... räkenskaperna kan revisorerna 

löpande granska.” 

 

 

Förslag till ändring - #16 

§ 24 BESLUT VID FÖRENINGENS STÄMMOR 

Ny skrivning: Stämmans beslut utgörs, såvida inte Föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver 

större röstmajoritet, av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. ... 
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Tidigare skrivning: Stämmans beslut utgörs av den mening, som har fått mer än hälften av de avgivna 

rösterna, såvida inte föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större röstmajoritet. ... 

Kommentar: Språkligt förtydligande. 

 

 

Förslag till ändring - #17 

§ 26 STADGEÄNDRING  

Ny skrivning: Ändring av dessa stadgar får ske först efter beslut vid två på varandra följande 

föreningsstämmor varav den senare stämman ska uppfylla de majoritetskrav som gäller enligt 7 kap. 34 

och 35 §§ Föreningslagen. 

Tidigare skrivning: Ändring av dessa stadgar sker enligt föreningslagens bestämmelser om stadgeändring.  

Kommentar: Av styrelsen anlitad expert Magnus Andersson skriver: ”Tvåstämmokravet är borttaget. Vill man 

ha strängare krav bör man ange det i stadgarna.” 

 

 

Förslag till ändring - #18 

§ 27 VINSTFÖRDELNINGSGRUNDER  

Ny skrivning: Fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen ska enligt föreningsstämmans beslut, 

efter eventuell avtalad utdelning på förlagsinsatser, helt eller delvis: a) föras i ny räkning, b) fonderas för 

särskilt ändamål samt c) utdelas i förhållande till medlems insatser. 

Tidigare skrivning: Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning kan sedan i lag föreskriven avsättning skett 

till reservfond enligt föreningsstämmans beslut, utgå i sin helhet som medlemsåterbäring att fördelas i 

proportion till medlems omsättning med föreningen. 

Kommentar: Av styrelsen anlitad expert Magnus Andersson skriver: ”1. Reservfond är inte längre 

obligatoriskt. 2. Då förlagsinsatser är möjliga enligt stadgarna, ska ev. utdelning på dem anges. 3. Styrelsen 

bör även kunna föreslå återbalansering av vinst, dvs att allt inte utdelas.” 

 

 

Förslag till ändring - #19 

§ 28 FÖRENINGENS UPPLÖSNING  

Ny skrivning: Om föreningen upplöses ... 

Tidigare skrivning: Föreningen skall träda i likvidation om likvidationsplikt föreligger enligt föreningslagen. 

Om föreningen upplöses ... 

Kommentar: Av styrelsen anlitad expert Magnus Andersson skriver: ”Första stycket: ja, tvångslikvidation 

gäller oavsett vad som står i stadgarna (jag föreslår därför strykning av första stycket), men notera att 

medlemmarna också kan besluta om frivillig likvidation. Om inget annat anges om frivillig likvidation så är det 

11 kap 1§. i [Förenings]lagen som reglera detta. Vill man ha strängare krav ska det anges i stadgarna.” 



 769603-7089, Förslag till stadgar per 2017-04-25, sid 1 (5) 

 

Dessa stadgar föreslås att gälla fr.o.m. 2018-01-01 

Stadgar för  
Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening  
 

FIRMA, SÄTE & ÄNDAMÅL  
§ 1  
Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening, är en sammanslutning av elkunder boende och verksamma i 
Norden1.  

Föreningens styrelse har sitt säte i Gislaveds kommun.  

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, samt deras miljöintresse och hushållning 
med elström, genom att till medlemmarna tillhandahålla förnybar elström. Föreningen skall inte begränsa antalet 
medlemmar, utan skall verka för att alla som vill bli medlemmar, skall beredas möjlighet att antas som fullvärdig  
sådan. Föreningen skall verka för att etablera förnybar elproduktion i Norden. Föreningen skall bygga upp ett 
kapital som säkrar drift, underhåll och demontering av föreningens vindkraftverk, när dessa har tjänat sitt syfte 
och ej längre är lönsamma.  
 

INSATS  
§ 2 MEDLEMSINSATS  
En andel motsvarar minst 100 kWh andelsel/år. Varje medlem skall delta med minst tio andelar. För varje andel i 
föreningen skall erläggas maximalt SEK 800. Andelspriset får inte vara lägre än aktuell nyinvesteringskostnad för 
tilldelad mängd el per andel. Medlem får till föreningens elpris som mest köpa 100 % av faktisk årlig 
elkonsumtion. Medlem får delta med fler insatser/andelar än vad medlemmen, själv eller genom utlåning av 
andelar, konsumerar i el (överinsatser). Överinsatser berättigar inte till avkastning till medlemmen. 
Medlemsinsatsen skall fullgöras genom betalning av andelar till föreningens konto senast 30 dagar efter beviljat 
inträde. Medlem äger rätt att köpa medlemsel från och med månadsskiftet efter det att likvid för andel har erlagts. 

§ 3 FÖRLAGSINSATSER  
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 Föreningslagen2 och 
vad som styrelsen beslutar.  

 
FÖRENINGENS MEDLEMMAR  
§ 4 INTRÄDE, MEDLEMSKAP  
Föreningen är öppen för alla elkunder anslutna till det nordiska kraftnätet och som vill främja föreningens 
ändamål. Medlemskap kan beviljas den som tecknat sig för och betalat sin/sina insatser samt den som förvärvat 
sådan insats från annan. Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen, eller den styrelsen utsett, efter 
skriftlig ansökan. Varje medlem får ett medlemsbevis och har rätt att få ett saldobesked en gång om året. En årlig 
medlemsavgift, ej överstigande SEK 500, beslutas av föreningsstämman. 

Föreningen får anta investerande medlemmar enligt Föreningslagen. Dessa ska särskilt registreras som sådana i 
medlemsregistret. Investerande medlem som vill bli elkund kan efter ny ansökan enligt första stycket i denna 
paragraf omregistreras till sådan medlem. 
 
§ 5 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAPET 

Uppsägning till utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen, eller till den styrelsen har utsett. 

                                            
1 Med Norden avses Sverige, Danmark, Norge och Finland. 
2 Med Föreningslagen avses Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar 
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§ 6 MEDLEMS AVGÅNG 

Medlem avgår, medlemskapet upphör, ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast en 
månad efter att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgången 
inträffat. 

§ 7 a FÖRVÄRV AV ANDEL 

Har någon förvärvat eller erhållit andelar skall denne ansöka om medlemskap i föreningen inom sex (6) månader 
efter förvärvet eller den längre tid som i vissa fall föreskrivs i Föreningslagen. 

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första 
stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar. 

Ansökan om medlemskap sker då förvärvaren tecknar elavtal med det elhandelsbolag med vilket SVEF 
samarbetar. 

Förvärvare som inte ansöker om medlemskap eller som vägras medlemskap, men vill behålla sin andel, får antas 
som investerande medlem. 

Oavsett vad som föreskrivs ovan gäller att samtliga andelsägare per 2017-05-13 skall betraktas som medlemmar 
i föreningen. 

För återbetalning av insatser krävs av andelsägare initierad signerad, skriftlig kontakt med den som styrelsen har 
utsett att hantera medlemsfrågor. 

§ 7 b ÖVERLÅTELSE AV ANDELAR 

Såväl avgången medlem som medlem har rätt att själv sälja sina andelar. Handel med insatser/andelar i 
föreningen kan även göras via föreningens anvisade handelsplats3. Den som har överlåtit andelar i föreningen 
ska inom en månad anmäla det till styrelsen, eller till den styrelsen har utsett för att ta emot anmälan. 

§ 7 c ÅTERLÖSEN AV ANDELAR 

Återlösen sker enligt Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Andelar återlöses i enlighet med revisors 
uträkning baserat på den senaste årsredovisningen före utbetalning. 

§ 8 MEDLEMS SKYLDIGHETER  
Medlem skall ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar.  

§ 9 UTESLUTNING AV MEDLEM  
Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet eller utveckling, eller som missbrukar sitt 
medlemskap, kan uteslutas av styrelsen.  

§ 10 FÖRENINGENS ORGAN  
Föreningens organ är:  
1. Föreningsstämman  
2. Föreningsstämmans valberedning  
3. Föreningsstyrelsen  
4. Revisorerna  

§ 11 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA  
Styrelsen beslutar var i Sverige ordinarie föreningsstämma skall hållas. Ordinarie föreningsstämma (årsstämma) 
skall hållas senast i maj månad. Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:  

1. Val av stämmans ordförande4 och dennes anmälan av protokollförare5 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
4. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning  
5. Info om verksamhet, ekonomi & framtidsplaner i föreningen  

                                            
3  SVEF:s handelsplats är vid tidpunkten för dessa stadgars antagande http://svef.nu/vindtorget/  
4 Om den föreslagna stämmoordföranden inte är medlem i föreningen skall stämman informeras om detta före 
val av stämmoordförande. 
5 Föreningslagen 7 kap. 38 § ”Ordföranden ska se till att det förs protokoll vid föreningsstämman.” 



 769603-7089, Förslag till stadgar per 2017-04-25, sid 3 (5) 

 

6. Framläggande av årsredovisning för föreningen  
7. Framläggande av revisionsberättelsen  
8. Fastställande av resultat- och balansräkningarna  
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter  
10. Disposition av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
11. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden  
12. I stadgeenlig ordning väckta motioner  
13. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till de förtroendevalda i föreningen  
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen enligt § 16  
15. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 16  
16. Val av revisorer och suppleanter enligt § 20  
17. Val av valberedning enligt § 15  
18. Övriga frågor  

 

§ 12 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA  
Extra föreningsstämma skall hållas, om styrelsen så beslutar, eller om någon av revisorerna eller en minoritet av 
minst 10 % av samtliga medlemmar begär det. Begäran skall vara skriftlig och ange för vilket ändamål stämman 
skall hållas. Inom 14 dagar från det att sådan begäran inkommit, skall styrelsen utfärda kallelse. Styrelsen 
beslutar var i Sverige den extra föreningsstämman skall hållas.  

§ 13 KALLELSER OCH ANDRA MEDDELANDEN TILL FÖRENINGSSTÄMMA  
Kallelse till föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor före stämman. Den skall utfärdas senast två veckor 
före ordinarie och extra stämma. Styrelsen utfärdar kallelse. Alla ärenden som skall förekomma på stämman skall 
anges i kallelsen. Kallelse till föreningsstämma skall annonseras på hemsidan samt ske skriftligt via brev eller e-
post till varje medlem om förutsättningarna i 1 kap. 8 § Föreningslagen är uppfyllda. Kallelse via 
brev skall göras till de medlemmar som har begärt detta via kundtjänsten hos med föreningen samarbetande 
elhandelsbolag. Om styrelsen anser det lämpligt kan andra meddelanden än kallelser istället tillkännages genom 
annons eller anslag.  
§ 14 ÖVRIGA DELTAGARE VID FÖRENINGSSTÄMMAN  
Styrelsens ledamöter samt revisorerna har rätt att närvara vid föreningsstämmorna. Styrelseledamot samt revisor 
som inte är medlem i föreningen har yttranderätt och förslagsrätt, men inte rösträtt. 

§ 15 VALBEREDNING  
Ordinarie föreningsstämma utser en valberedning med tre ledamöter och en suppleant. Valberedning utses för 
tiden fram till dess nästa ordinarie stämma har hållits.  

Valberedning skall föreslå kandidater, som den anser lämpliga med hänsyn till uppdragens art. 
Föreningsstämmans valberedning skall lämna förslag på antalet ledamöter i styrelsen. Den skall beakta att 
styrelsen bör vara allsidigt sammansatt.  

 

STYRELSEN  
§ 16 STYRELSENS LEDAMÖTER  
Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ledamöter, som valts av ordinarie föreningsstämma. Stämman fastställer i 
samband med valet hur många ledamöter styrelsen skall ha inom den angivna ramen.  

Ledamöterna utses för tiden fram till dess att ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter 
valet (två års mandattid). Halva styrelsen väljs varje år. För ledamöter som avgår under sitt första verksamhetsår 
sker fyllnadsval vid nästa ordinarie föreningsstämma. För styrelsens ledamöter utses för ett år i sänder noll till tre 
suppleanter. De inträder i styrelsen då ordinarie ledamot avgått eller under längre tid är förhindrad att bevista 
styrelsens sammanträden. Suppleanterna inträder i den ordning de blivit valda.  

Styrelseledamot får inte vara omyndig eller i konkurs. Mer än hälften av styrelsens ledamöter måste vara 
medlemmar i föreningen6. 

 

§ 17 SAMMANTRÄDEN OCH PROTOKOLL  

                                            
6 Stämman skall före val av styrelseledamot informeras om denne inte är medlem i föreningen. 
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Styrelsen utser sin ordförande. Ordföranden skall utses bland de ledamöter, som föreningsstämman valt.  

Styrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och mer än hälften är närvarande. Ett styrelsebeslut är 
giltigt om mer än hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll skall justeras av 
ordföranden och ytterligare en ledamot. Protokollen skall föras i nummerordning och förvaras på betryggande 
sätt.  

§ 18 STYRELSENS UPPGIFTER  
Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter. Styrelsen 
beslutar om andelspris, eltilldelning per andel och medlemspriset på elkraft. 

§ 19 FIRMATECKNING  
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller de som styrelsen utsett att teckna firman.  

 

REVISORERNA  
§ 20 REVISORERNA  
För granskning av styrelsens förvaltning och av föreningens räkenskaper väljer den ordinarie stämman inom eller 
utom föreningen en revisor samt en suppleant. Revisorn och suppleanten väljs för tiden fram till dess att ordinarie 
föreningsstämman hållits under andra räkenskapsåret efter det år valet skedde (två års mandattid)  

Revisor skall uppfylla krav i 8 kap. ”Revision och särskild granskning” i Lag (1987:667) om ekonomiska 
föreningar. 
§ 21 REVISIONEN  
Revisorerna skall verkställa revisionen enligt god revisionssed i enlighet med Föreningslagens 
revisionsföreskrifter. Revisionsberättelsen ska lämnas till styrelsen senast 3 veckor före årsstämman. 

Om revisorerna har något att anmärka mot styrelsens eller en enskild styrelseledamots förvaltning, skall den som 
anmärkningen riktas mot, beredas tillfälle att yttra sig. Vederbörande skall avge skriftlig förklaring över 
anmärkningen till den stämma, där revisorernas anmärkning presenteras för medlemmarna.  

 

RÄKENSKAPSAVSLUTNING OCH ÅRSREDOVISNING  
§ 22 RÄKENSKAPSAVSLUTNING  
Kalenderåret är föreningens räkenskapsår. Vid räkenskapsavslutningen skall tillgångar och skulder värderas 
enligt god redovisningssed.  

Styrelsen skall minst sex veckor före ordinarie föreningsstämma avlämna sin årsredovisning till 
revisorerna.  

 

MOTIONER OCH ÖVRIGA FRAMSTÄLLNINGAR FRÅN MEDLEM  
§ 23 MOTION  
Medlem som vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall lämna en skriftlig motion till 
styrelsen senast 31 januari. Motionen skall vara egenhändigt undertecknad av motionären som också skall ange 
sitt medlemsnummer och adress.  

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
§ 24 BESLUT VID FÖRENINGENS STÄMMOR  
Stämmans beslut utgörs, såvida inte Föreningslagen eller stadgarna i något särskilt fall kräver större 
röstmajoritet, av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid val anses den vald som har 
fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs sakfrågor av ordföranden och val genom lottning. Röstning sker 
öppet. Val skall dock förrättas genom sluten röstning, om någon begär det. 

§ 25 EKONOMISKT ANSVAR  
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För föreningens förpliktelser ansvarar medlem endast med betald insats samt förfallet men ännu ej betalt 
insatsbelopp.  

§ 26 STADGEÄNDRING  
Ändring av dessa stadgar får ske först efter beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor varav den 
senare stämman ska uppfylla de majoritetskrav som gäller enligt 7 kap. 34 och 35 §§ Föreningslagen. 

§ 27 VINSTFÖRDELNINGSGRUNDER  
Fritt eget kapital enligt den fastställda balansräkningen ska enligt föreningsstämmans beslut, efter eventuell 
avtalad utdelning på förlagsinsatser, helt eller delvis: a) föras i ny räkning, b) fonderas för särskilt ändamål samt 
c) utdelas i förhållande till medlems insatser. 

§ 28 FÖRENINGENS UPPLÖSNING  
Om föreningen upplöses och det vid upplösningen finns överskott, har innehavarna av förlagsinsatser rätt att så 
långt överskottet räcker få förlagsinsatserna inlösta med belopp motsvarande insatsernas storlek, innan 
utbetalning sker för andra ändamål. Finns flera förlagsinsatser och förslår inte överskottet till full betalning av 
samtliga, skall överskottet fördelas på insatserna i förhållande till deras storlek.  

Om överskottet fortfarande finns efter det att förlagsinsatserna har inlösts och medlemsinsatserna återbetalats, 
skall överskottet fördelas med lika inbördes rätt mellan förlagsandelsinnehavarna respektive medlemmarna i 
proportion till deras insatser vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. 

§ 29 ÖVRIGT  
I övrigt gäller Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, ovan kallad Föreningslagen.  
 

REGISTRERINGSNRUMMER: 769603-7089  

Antagna vid konstituerande stämma 1998-11-04  
Ändrade första gången vid stämmor 1999-10-12 och 2000-05-05  
Ändrade andra gången vid stämma 2001-05-04  
Ändrade tredje gången vid stämma 2004-09-18  
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RevisionsberMttelse

Till f6reningsstumman i Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk F6rening
Org.nr 769603-7089

Rapport om Mrsredovisningen

Uttalanden

Jag har utf?:irt ell revision av Arsredovisningen far Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk F5rening for
rukenskapsAret 2016.

Enligt min uppfattning har Arsredovisningen uppruttats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger ell i
alla vusentliga avseenden ruttvisande bild av f5reningens finansiella stullning per den 2016-12-31 och av
dess finansiella resultat f5r Aret enligt Arsredovisningslagen. F5rvaltningsberMttelsen Hr f5renlig med
Arsredovisningens 5vriga delar.

Jag tillstyrker durf5r att f5reningsstumman faststuller resultatrukningen och balansrukningen f5r
f5reningen.

Grund for uttalanden
Jag har utf?:irt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs nurmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag Ar oberoende i
f5rhllande till f5reningen enligt god revisorssed i Sverige och har i 5wigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inMmtat fIr tilMckliga och undamAlsenliga som grund f5r mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det Hr styrelsen som har ansvaret f5r att Arsredovisningen uppruttas och att den ger ell ruttvisande bild
enligt Arsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar Aven f?5r den interna kontroll som de bed5mer fIr
n5dvMndig f5r att upprutta ell Arsredovisning som inte innehller nAgra vusentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror pA oegentligheter eller pA fel.

Vid uppruttandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen f5r bed5mningen av f?5reningens f5rrnAga att
fortsutta verksamheten. De upplyser, nur sA 'ar tillumpligt, om f5rhAllanden som kan pAverka f?5rmMgan att
fortsAtta verksamheten och att anvunda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillumpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mAl Ar att uppnA ell rimlig grad av sukerhet om huruvida Arsredovisningen som helhet inte
innehAller nAgra vusentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pM fel, och att lumna
ell revisionsberAttelse som innehAller mina uttalanden. Rimlig sukerhet Ar ell h5g grad av sukerhet, men ur
ingen garanti for att ell revision som utf5rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptucka ell vusentlig felaktighet om ell sAdan finns. Felaktigheter kan uppstA pA grund av oegentligheter
eller fel och anses vara vusentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan f5rvuntas pAverka de
ekonomiska beslut som anvundare fattar med grund i Arsredovisningen.

Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk F5rening, Org.nr 769603-7089
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Som del av ell revision enligt ISA anvunder jag professionellt omd5me och har ell professionellt skeptisk
instullning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bed5mer jag riskerna f?5r vMsentliga felaktigheter i Arsredovisningen, vare sig dessa
beror pA oegentligheter eller pA fel, utformar och utf5r granskningsAtgnrder bland annat utifrAn dessa
risker och inMmtar revisionsbevis som Ar tillrMckliga och undarnAlsenliga f?:ir att utg5ra ell grund f5r mina
uttalanden. Risken 'f6r att inte upptucka ell vusentlig felaktighet till f51jd av oegentligheter ur h5gre un f5r
ell vusentlig felaktighet som beror pA fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
f5rfalskning, avsiktliga utelumnanden, felaktig information eller Asidosuttande av intern kontroll.
- skaffar jag mig ell f5rstaelse av den del av f5reningens interna kontroll som har betydelse j6r min

revision f5r att utforma granskningsAtgMrder som Ar lumpliga med Mnsyn till omstMndigheterna, men inte
f5r att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvArderar jag lumpligheten i de redovisningsprinciper som anvunds och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillh5rande upplysningar.
- drar jag ell slutsats om lumpligheten i att styrelsen anvMnder antagandet om fortsatt drift vid

uppruttandet av Arsredovisningen. Jag drar ocksA ell slutsats, med grund i de inMmtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns nAgon vnsentlig osukerhetsfaktor som avser sAdana Mndelser eller f6rMllanden
som kan leda till betydande tvivel om f5reningens f5rrnAga att fortsAtta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns ell vusentlig osukerhetsfaktor, mAste jag i revisionsberuttelsen fnsta
uppmurksamheten pA upplysningarna i Arsredovisningen om den vusentliga osukerhetsfaktorn eller, om
sAdana upplysningar ur otillruckliga, modifiera uttalandet om Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras
pA de revisionsbevis som inMmtas fram till datumet for revisionsberuttelsen. Dock kan framtida
Mndelser eller f5rMllanden g5ra att ell f5rening inte lMngre kan fortsutta verksamheten.

- utvurderar jag den 5vergripande presentationen, strukturen och innehAllet i Arsredovisningen, duribland
upplysningarna, och om Arsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och Mndelserna pA
ett sutt som ger ell ruttvisande bild.

Jag mAste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten f5r den. Jag mAste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, duribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6rfattningar

Uttalanden

Ut5ver min revision av Arsredovisningen har jag Mven utf5rt ell revision av styrelsens f5rvaltning &
Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk F5rening far rukenskapsAret 2016 samt av f5rslaget till
dispositioner betrMffande f5reningens vinst eller f5rlust.

Jag tillstyrker att f5reningsstumman behandlar f?arlusten enligt f5rslaget i f5rvaltningsberuttelsen och
beviljar styrelsens ledam5ter ansvarsfrihet f?5r rukenskapsAret.

Grund for uttalanden
Jag har utf5rt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs narmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag nr oberoende i f5rMllande till f5reningen enligt god revisorssed i Sverige
och har i 5vrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inMmtat ur tillruckliga och undamAlsenliga som grund f5r mina
uttalanden.

Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk F5rening, Org.nr 769603-7089
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Styrelsens ansvar
Det ur styrelsen som har ansvaret f5r f5rslaget till dispositioner betruffande f5reningens vinst eller
f5rlust. Vid f5rslag till utdelning innefattar detta bland annat ell bed5mning av om utdelningen Ar
f5rsvarlig med Mnsyn till de krav som 'f?5reningens verksamhetsart, omfattning och risker stuller pA
storleken av f5reningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stullning i 5vrigt.

Styrelsen ansvarar f5r f?5reningens organisation och f5rvaltningen av f?5reningens angelugenheter. Detta
innefattar bland annat att fortl5pande bed5ma f5reningens ekonomiska situation och att tillse att
f5reningens organisation 'ar utformad sA att bokf5riiigen, medelsf5rvaltningen och f5reningens
ekonomiska angelugenheter i 5vrigt kontrolleras pA ett betryggande sAtt.

Revisorns ansvar

Mitt mAl betruffande revisionen av f5rvaltningen, och dMrmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, 'ar att
inMmta revisionsbevis f5r att med ell rimlig grad av sukerhet kunna bed5ma om nAgon styrelseledamot i
nAgot vMsentligt avseende:

- f5retagit nAgon Atgurd eller gjort sig skyldig till nAgon f5rsummelse som kan f5ranleda
ersuttningsskyldighet root f5reningen, eller

- pA nAgot annat sutt handlat i strid med lagen om ekonomiska 'f6reningar, Arsredovisningslagen eller
stadgarna.

Mitt mAl betruffande revisionen av f5rslaget till dispositioner av f5reningens vinst eller f?5rlust, och
durmed mitt uttalande om detta, ?Ar att med rimlig grad av sukerhet bed5ma om f5rslaget ur f5renligt med
lagen om ekonomiska 'f6reningar.

Rimlig sukerhet ur ell h5g grad av sukerhet, men ingen garanti for att ell revision som utf5rs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptucka Atgurder eller f5rsummelser som kan f5ranleda
ersuttningsskyldighet root f5reningen, eller att ett f5rslag till dispositioner av f5reningens vinst eller
f5rlust inte Ar f5renligt med lagen om ekonomiska f5reningar.

Som ell del av ell revision enligt god revisionssed i Sverige anvMnder jag professionellt omd5me och har
ell professionellt skeptisk instMllning under hela revisionen. Granskningen av f?5rvaltningen och f?5rslaget
till dispositioner av f?5reningens vinst eller f5rlust grundar sig frumst pA revisionen av rukenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsAtgArder som utf?5rs baseras pA min professionella bed5mning med
utgAngspunkt i risk och vMsentlighet. Det inneMr att jag fokuserar granskningen pA sAdana Atgurder,
omrAden och f5rMllanden som 'ar vusentliga f5r verksamheten och dMr avsteg och 5vertrudelser skulle ha
surskild betydelse f5r f?5reningens situation. Jag gAr igenom och pr5var fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna AtgArder och andra f5rhAllanden som 'ar relevanta f5r mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag f?5r mitt uttalande om styrelsens f5rslag till dispositioner betrMffande f?5reningens vinst eller
f5rlust har jag granskat om f5rslaget ur f5renligt med lagen om ekonomiska f5reningar.

Helsingborg 2017-

Kjell Nilsson
Auktoriserad revisor
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