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Årsmöteshandlingar: http://svef.nu/medlemssidor/. 

Lösenord till medlemssidorna: svef20140426frille 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 
 

Tid: Lördag 2019-05-11, kl.13-16 (presentationer och årsmöte hålls inom detta tidsintervall) 

Plats: Central Hotel, Vasagatan 38, Stockholm 

Karta: https://goo.gl/maps/yzXLHZWixd9fZsRf9  

Anmälan via: https://forms.gle/F28ejF5KPbVHZzvU6 eller till SVEF hos Gislaved Energi 0340-650600. 

Senaste anmälningsdatum: Torsdag 9/5 (för att vi skall kunna beställa ett korrekt antal fika). 

Presentationer i samband med årsmötet: Lennart Söder – 100% förnybar el, Jens Sperens – Evig El, 
Lars Andrén – Solenergi. 

 

Dagordning 

Kl. 13:00 Presentation 1: Lennart Söder – 100% förnybar el 

Kl. 13:45 §1 Sammanträdets öppnande 

§2 Val av ordförande (ordf. utser sekreterare) och protokolljusterare 

§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 – 2:a beslutet: Återbäring för dubbla andelar. 

§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 

Kl. 15:15 Presentation 2: Jens Sperens – Evig El 

Kl. 15:30 Presentation 3: Lars Andrén - Solenergi 

 

http://svef.nu/medlemssidor/
https://goo.gl/maps/yzXLHZWixd9fZsRf9
https://forms.gle/F28ejF5KPbVHZzvU6


SVEF - Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening  
Organisationsnummer: 769603-7089 
 
 

2 

 

 

 

 

Denna sida skulle ha varit avsiktligt blank men... 

 

 

Har ni lämnat er e-postadress till SVEF? 

Ni som får denna kallelse via snigelpost uppmanas att lämna uppgift om en 

fungerande e-postadress till Malin.Ljunggren@gislavedenergi.se 

Tack för att ni på så sätt hjälper SVEF att minska kostnader för tryckning och porto! 

 

 

Statistik över produktionen från SVEF:s vindkraftverk hittar ni här 

http://www.vindstat.nu/svef/  

Här finns såväl diagram som data. 

mailto:Malin.Ljunggren@gislavedenergi.se
http://www.vindstat.nu/svef/
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Innehåll (§ avser nummer i dagordningen) 

§10 Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden – 2:a beslutet 

§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 – 2:a beslutet 

Styrelsens förslag till stadgeändring i § 2 MEDLEMSINSATS 

Nuvarande skrivning: Överinsatser berättigar inte till avkastning till medlemmen. 

Förslag till ny text: Överinsatser berättigar till medlemsåterbäring baserad på faktisk elkonsumtion. 

Beslut 1 (2018-11-29): Styrelsens förslag till stadgeändring accepterades med röstsiffrorna 26 för och 3 
emot. 
 

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

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsnivåer och regler, dvs KPI-indexuppräknat arvode under 
2019 med 2009 som basår och föregående år; 2018, som referens. 

Beloppen nedan är uttryckta i 2009 års penningvärde. 

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

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

• 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 suppleant på 1 år Lars Andrén och Niclas Malmberg. 

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 med Ann Kristin Schipper som suppleant. 


