
SVEF - Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening 
Organisationsnummer: 769603-7089 

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

Lösenord till medlemssidorna: svef20140426frille 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 

Tid: Onsdag 2020-05-27, kl. 15-17. (slussen öppnar 14:30) 

Plats: Via Internet (Zoom) och telefon – Instruktioner skickas endast till de som anmäler sig. 

Anmälan via: https://forms.gle/RwNQ7AUx3W4HrqjbA , e-post till kund@evigel.se eller ring till SVEF hos 
Gislaved Energi på 0340-650600. Ange namn, medlemsnummer och e-postadress i anmälan. 

Senaste anmälningsdatum: Måndag 25/5. 

Kl. 14:30 Uppkopplingen öppnas 

Kl. 15:00 Årsmötet börjar 

Förslag till dagordning 

§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 – Finns inga
§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

Specifikationer 

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

Valberedningen föreslår oförändrade ersättningsnivåer och regler, dvs KPI-indexuppräknat arvode under 
2020 med 2009 som basår och föregående år; 2019, 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.
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• 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 

Valberedningen föreslår: 

Nyval på 2 år (ordinarie) Niclas Malmberg (tidigare suppleant) och Olivia Andrén1 

Omval på 2 år (ordinarie)  Börje Göransson och Björn Wolgast 

Nyval av suppleant på 1 år Jens Sperens (tidigare ordinarie) 

Omval av suppleant på 1 år Lars Andrén 

Följande styrelseledamöter har 1 år kvar: Hans Björkström, Tommy Göransson och Göran Ronsten. 

§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 Lai Yin Stenqvist med Ann Kristin Schipper som suppleant. 
.

 
1 Olivia skriver: Jag har sedan ung ålder haft ett intresse och en förståelse för vikten av hållbarhet i vårt 
samhället, och i synnerhet vilken roll förnybar energi spelar i den hållbara omställningen. Jag är 
uppvuxen i en familjen där min mamma arbetat med vindkraft och min pappa arbetat med solenergi. 
Under min tonår arbetade jag ideellt för Svenska FN-förbundet för som milleniemålsambassadör 
(millenniemålen är de föregående målen till FN:s nuvarande hållbarhetsmål), där mitt uppdrag var att 
sprida kunskap och bidra till att målen skulle bli uppnådda. Jag satt även under samma period som 
ordförande för Göteborgs FN-förenings ungdomssektion. Under 2018 grundade jag den första 
hållbarhetsföreningen på den statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs Universitet. Där anordnade 
jag tillsammans med mina föreningskollegor Europas största konferens för hållbar utveckling för 
studenter - EuroEnviro.  
 
Vad jag kan bidra med till SVEF 
I grunden är jag statsvetare som läst både om svensk och europeisk politik. Jag har dessutom studerat 
Mellanösternstudier samt Ryssland studier. Under de senaste året har jag studerat Public Relations på 
Berghs School of Communication. Och efter examen den 31 maj, har jag fått anställning på PR-byrån 500 
Sthlm som junior PR-konsult. Genom mina tidigare erfarenheter och studier, men även i min kommande 
yrkesroll, kan jag bidra med nya perspektiv. Dels som ung men även som verksam inom opinionsbildning 
och kommunikation. Jag hade kunnat hjälpa föreningen forma en en realistisk och slagkraftig vision och 
bidra till att nå den visionen. Men även titta på kommunikativa budskap och strategier.  
 
Varför jag önskar att  vara med i SVEF:s styrelse 
Min personliga drivkraft till att vara med i SVEF, är främst för att jag brinner för den hållbara 
omställningen och tycker SVEF är ett föregångsexempel på hur det kan gå till. Men även att föreningen 
är ett kooperativ som binder samman hållbarhetstanken, demokrati, samhällsnytta, socialt ansvar 
samtidigt som det ger avkastning - det är en inspirerande konstellation som jag gärna hade lärt mig mer 
om. Jag har vana av att sitta styrelse och det hade varit väldigt roligt att få vara med på er resa. 




