
 
Protokoll från styrelsemötet 2016-09-27 på Odensbackens konditori. 
 

Kvismardalens Vind Ekonomisk förening. 
 

Närvarande: Stefan Josefsson, Stig Persson, Per-Ola Olsson, Ulf Klaeson och Ulf Forsberg. 

Frånvarande: Susanne Carlsson och Björn Prejer. 
 

 
1. Öppnande av mötet samt val av mötesordförande Stefan Josefsson, sekreterare Ulf Forsberg och 

justeringsman Per-Ola Olsson. 
 

2. Ordförande föredrog dagordningen. Dagordningen godkändes.  
 

3. Föregående mötesprotokoll från 2016-06-08 genomgicks och godkändes med två justeringar. 
 

4. Ekonomi. 

Vi har ett bra samarbete med Handelsbanken. Ulf Klaeson berättade att banken gått med på en ny 
amorteringsplan.  

Aktuellt saldo är 40 806 kr. Vi skall betala 195 910 kr i amortering och ränta denna månad, vilket 
medför ett disponibelt belopp den 1/10 på 94 896 kr inkl. checkkrediten på 250 000 kr. 
Låneskulden efter denna amortering är 8 035 000 kr. Räntan är nu nere i 2,98 %. 

Likviditetsbudgeten visar att läget de kommande två månaderna bör bli bättre. 

Elpriset är cirka 28 till 30 öre/kWh. Med certifikaten blir det cirka 43 till 45 öre/kWh. 
 

5. Övriga frågor. 

Kostnaden för redovisningstjänsten hos LRF är hittills i år cirka 43 000 kr. Susanne Carlsson kan 
hjälpa till med den löpande bokförningen. Vi skall fråga henne om hon vill åta sig det. Det skulle 
sannolikt minska den totala kostnaden. 

Kostnaderna för service och underhåll är höga. Vad kan vi göra för att minska kostnaderna? 
Servicen av våra två Enercon-verk sköts av Enercon. Företaget Connected, som servar vårt 
Vestas-verk, har ny ägare. Om vi byter till företaget ES Power, bör den totala kostnaden minska. 
Styrelsen beslutade att undersöka vad det skulle innebära att byta serviceföretag. 

Vi skall ändra uppgifterna om styrelsen hos Bolagsverket och uppdatera vår hemsida. Björn 
Prejer får ordna med det. 
 

6. Tidpunkt för nästa möte: Onsdagen den 7/12 kl 19.00 på Odensbackens konditori.  
  

7. Mötet avslutades av Stefan Josefsson. 
 
 
 
 
 

Sekreterare Ulf Forsberg 
 
 
 
 

Ordförande Stefan Josefsson  Justeringsman Per-Ola Olsson 


