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Ösby Naturbruksgymnasium, kl. 17:00-18:00

Deltagare enligt upprättad förteckning, bifogas.

19-28
Maria Karwonen
Tommy Johansson
Erik Åberg

Claes Wannberg
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Mötets öppnande

§19
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Ordförandeval och
sekreterarval

§20
Till stämmans ordförande valdes Tommy Johansson och till sekreterare
valdes Maria Karwonen

Protokolljusterare

§21
Att justera dagens protokoll valdes Erik Åberg och Claes Wannberg

Dagordning

§22
Dagordningen godkändes.

Röstlängd

§23
19 närvarande inklusive fullmakter.

Kallelse

§24
Stämman beslutade att den blivit behörigen sammankallad.

Förslag om stadgeändringar

§25
Stadgeändringarna som föreslogs på årsstämman och som nu föreslås
stadfästas är följande:
Ändringen under § 1 är enbart en förändring av språket. Ändringen under § 3 är
grundad på synen att varför skulle någon gå med i en förening om man inte delar
dess ändamål? Samt en praktisk lösning att 2 av ledamöterna i styrelsen beviljar
inträde och skriver under beviset. Ändringen av § 4 föranleds av att stärka
beslutanderätten på föreningsmötet ifall föreningen vill ändra på insatsen,
exempelvis ”splitta” den till 5000 kr per andel. Tycker dock att eftersom det krävs
beslut på 2 stämmor, ska styrelsen inte lägga in någon extra stämma utan att alla
medlemmar har ett år på sig för att ”fundera”. Eftersom styrelsen varje år lägger
fram förslag på en budget/verksamhetsplan så behövs inte regleringen om hur stor
del som ska läggas på investeringar Förslag om att genomföra en split kommer
som egen punkt på årsstämman. Ändringen av § 5 om utträde känns överspelad, då
den var viktig i början av föreningens verksamhet. Ändringen av § 7 är en
konsekvens av att föreningen nu passerat de första 2 åren Ändringen av § 11 är en
anpassning så att revision av föreningen kan göras då revisorerna finns på plats.
Stämman beslutar att godkänna de föreslagna ändringarna i stadgarna.
Stadgarna bifogas protokollet.
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§26
Information om
Arbetsgruppen redogjorde för produktionen i Heby och Sala
kommande och nu- anläggningen. Sala anläggningen har sedan start till och med 1 september
varande anläggningar producerat 86 543 kWh och Heby anläggningen har producerat 78 749 kWh
sedan start. Värt att nämna är också att båda anläggningarna har gått utan något
driftstopp. Anläggningen i Ösby har producerat ca 10 000 kWh sedan
inkopplingen.
En fjärde anläggning är på planeringsstadiet, placering är ännu inte bestämt
men förslaget är att det blir inom SHE elnäts område för att underlätta för
föreningen. Om föreningen inte skulle få några bidrag till anläggningen utan
får bygga en mindre anläggning kan ett förslag vara att bygga på med mer
solceller på anläggningen i Ösby.

Övrigt

Avslutning

§27
Ordförande meddelar att föreningen har fått 20 000 kr från Sala Sparbank till
medlemsvärvning. Ett välkomnande bidrag inte minst nu när föreningen
beslutat att minska medlemsinsatsen till 5 000 kr.

§28
Ordförande tackade stämman för visat intresse och avslutade mötet.

