
 

 

 

Protokoll styrelsemöte 2018-12-05 kl. 19:00 på Kondis Odensbacken 

 

       Kvismardalens Vind Ekonomisk förening. 

 
Kallade: Magnus Århammar, Susanne Carlsson, Per-Ola Olsson, Ulf Forsberg, Stefan 

Josefsson, Björn Prejer, Ulf Klaesson,  

Frånvarande:  Per-Ola Olsson  

  

 

1. Öppnande av mötet samt val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman.  

Ordförande och sekreterare: sittande.  

Till justeringsman Ulf Klaesson  

 

2. Ordförande föredrar dagordningen. Godkännande av densamma. 

  

3. Fastställande av föregående mötesprotokoll,  

 

4. Ekonomi. Resultat för perioden, 217, 769kr till 31/10-18. Vi amorterade sista 

september. Kassa 30/11 983 287kr, + check kredit. Lån kvarvarande 6 450 000kr. 

Styrelse arvoden fördelas enligt kassörens bästa förmåga. Vi amorterar och betalar 

ränta på långfristiga skulder, medlemslån, konto 2363. Elpris 2018-12-05 om vi 

tecknar idag 61,4 öre/kwh på 1 år.  

 

5. Maskinrapport:   

 

Lägesrapport gällande V52:an. LSS lager trasigt, verket körs, kontrolleras varje månad. Det 

kan bero på glapp i huvudlagret. Verket över 13 år, då gäller ej försäkringen. Vi har trasig 

växellåda och trasigt huvudlager. Då måste rotorn ner, för att kunna åtgärda felen.   

 

Offert gällande byte av växellåda samt huvudaxel har inkommit från Vestas och Connected  

 

Vestas offert innefattar växellåda Bosch Rexroth GPV 306S1, huvudaxel, kran, arbete, 

material och transport samt garanti 3 år 

 

Connecteds offert innefattar växellåda Bosch Rexroth GPV 305S1(306S1 finns inte för 

leverans nu, finns ej i lager) huvudaxel, kran, arbete, material och transport samt garanti 2 år 

 

  

Verket som det står värderas ca 1 000 000kr. Ordförande har haft kontakt med vår bank, vi får 

frist på amortering till hösten 2019.  Vi behöver bygga kassa för att kunna genomföra 

renovering. Det är 2 år på garanti, på ny låda, ordförande kollar om vi kan få förlängd garanti, 

3 år är förslaget.   

Styrelsen beslutar att byta växellåda och huvudaxel. Arbete ska utföras våren 2019.  

PO kontaktar markägaren för information.  

Ambitionen är att genomföra detta med egna medel.  

Sekreteraren lägger upp information och bilder på vår hemsida.   



 

 

 

 

6. Övriga frågor:  

 

 

7. Fastställande av tidpunkt för nästa möte.  2019-02-06. Kl 19,00 odensbacken. 

Valberednigen kallas av sekreteraren.  

 

8. Mötets avslutande 

 

 

 

Örebro 

 

 

 

            Vid pennan och datorn Björn Prejer  

 

 

 

 

 

Justerare:     Ordförande Stefan Josefsson. 


