
Protokoll fort vid ordinarie fOreningsstdmma for
Ol lebacken Vind Ek. Fcir .  avseende 2017

MAndag den 11  Jun i  k l .  19 ,00  2018
GT SikAs

Motets iippnades
Nils Ohrberg hdlsade sarntl iga vdlkomna, det var 11 deli igare ndrvarande.
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s10 Val av mcitespresidium
Till m6tesordforande valdes
Till sekreterarer valdes
Till protokolljus;terare valdes

Nils Ohrberg
Orjan Osterud
Morgan Jonsson SikAskeilen
Elisabet Oskarsson SikAs

S11 Faststi l lande av rcistlSngd
Den medlemslista som upprdttades vid ankomsten ska anvdndas som
rOstldngd.

512 FrAgan om kallelse ti l l  stdmman har skett i behtirig ordning
Kallelsen ti l l  motet skickades den 2715 per mejl eller post, mdtet godkdnde
kal le lsen.

S13 Rapporter
Nils redogjorde for 6rsredovisningen och verksamheten for det gAngna Aret
den storsta fdrdndringen dr att vi genomforde en extra stdmma som godkiinde
enhdll igt en nedskrivning av vdrdet p6 vAra ti l lgAngar samt en justering av
stadgarna.
Stdmman beslutade god[<dnna och ldgga Arsredovisningen ti l l  handlingarna
Orjan ldste delar av revisionsberdttelsen och uttalande frAn revisorerna.
Stdmman beslutade godkdnna och ldgga revisionsberdttelsen ti l l
hand l ingarna.

S14 Frigan om ansvarsfrihet fcir ledam6terna
Mdtet gav ledarmoterna i styrelsen ansvarsfrihet for 2017.

S15 Beslut om disposition av f6reningens 6ver- eller underskott enligt den
faststd llda bala ns rdkn i n gen.
Stdmman fast:;tdllde balansrdkningen.
Stdmman beslot enligt styrelsens forslag att 6rets resultat balanseras i ny
rdkning.

S16 Av styrelsen l l i l l  fdreningsstdmman hdnskjutna irenden och behandling
av stadgeenligt vickta frigor.
Stdmman godl<dnde stadgedndringen enligt t idigare beslut Se bilaga

517 Beslut om uttaxering av irsavgift enligt g7
Motet beslutadle att ingen Arsavgift skall tas ut
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S18 Beslut om arvoden och andra ersdttningar ti l l  f i irtroendevalda
Stdmman be,slutade foljande. Hogst 25 000 kronor att fordelas av styrelsen
med hdnsyn ti l l  ledamoternas arbetsinsatser.
Reseersi i t tn ing.  18:50 per mi l  enl igt  rdkning
Ersdttning ti l l  revisorer
Arvode Enligt faktura for nedlagd tid
Reseersiittrrling Enligt faktura

519 Val av fortroende poster fram til l ndsta f<ireningsstdmma.
Antal ordinarie ledam6ter 9 st (stadgarna $ 17)
Antal ersiittane
Ersdttares intrdde enligt stadgarna $ 17

Styrelseordforancle, namn och tid
Nils Ohrberg

3 s t (  - " -  )

Ordinarie ledamoter, namn och tid val med 2 Ars mandattid

Laxsjo

Sikiis
Boda, Lit

SikAskdlen
Krokom
StrOmsund
Hammerdal

omval 1 5r

omval 2 5r
omval 2 dr
omval 2 6r
omval 2 6r

Ledannot 6 B6rje Johansson Gdxsjd
Ledamot B Elisabet Oskarsson Sik6s

Sitter ytterl igare 1 Ar pA 2017 Ars mandat

Ledamot 2 Orjan Osterud
Ledarnot 4 Erik Gudmundsson

Ledamrot 1 Morgan Jonsson
Ledamrot 5 Kennet Nilsson
Ledamrot 7 Eva Regin
Ledamrot 9 Torbjorn Zackrisson

Styrelsesuppleanter, namn och tid
Knut Karlsson
Susanne Soderman
Lennart Rasvill

Styrelserepresentant ti l l OFAB
Nils Ohrrberg

Suppleant ti l l OFr\B
Orjan Osterud

Hammerdal
Hammerdal
Stugun

Laxsjd

Sik6s

omval 1
omval 1
omval 1

omval 1 6r

omval 1 6r

6r
ar
a l
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S20 Val av revisorer fram till
Till revisorer,ualdes

Karolina Jonasson
HAkan Nilsson

Revisorssuppleanter,
Gunnar Granqvist

ndsta fiiren i n gsstdm ma.

Sve, Hammerdal
As

OsterAsen

omval 1 Ar
omval 1 Ar

omval I  6r

$2 1 Val  av valberedning.
Ti l l  valberedning valdes
John Er ik Johansson Sammankal lande
Mikael Jonsso,n
Berti l Larsson Suppleant

S22 Ovriga frAgor.
Morgan berdttade att OFAB har under mars 2018 skruvat ner effekten pA
verken til l 1,ti MW vilket ger en inbesparing pA ndtavgiften til l Jdmtkraft, med
n6got sdnkt produktion ger det en inbesparing pA ca 2OO tkr /verk i parken.

523 Mcitet avslutars.
Motesordforande tackade for en bra stdmma. och bjod in ti l l f ika.
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V/t r", i'r,/ Lrn-* e-?z4XOry
Elisabet Oskarsson Sikds on Sik6skdlen

Borglunda
Hammerdal
Hammerdal

Dag som ovan

Osterud Sekreterare


