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Protokoll
fört vid ordinarie föreningsstämma för Ollebacken Vind ekonomisk förening.

§ 1 Mötets öppnande
Nils Öhrberg hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av mötespresidium.
Till mötesordförande valdes Lennart Oscarsson
Till mötessekreterare valdes Veronica Borg
Till protokolljusterare valdes Gunnar Heibring och Gun Jönsson

§ 3 Fastställande av röstlängd.
Samtliga medlemmar registrerades vid ankomsten , underlaget används som röstlängd.
58 medlemmar är närvarande.

§ 4 Godkännande av kallelse.
Örjan Österud redogjorde om när kallelsen skickats, mötet godkände kallelsen.

§ 5 Föreningens rapporter.
Verksamhetsberättelsen, 
Nils Öhrberg föredrog föreningens verksamhetsberättelse.
Stämman beslutade att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Kassarapport, 
Örjan Österud föredrog föreningens kassarapport och informerade om anledningen
till det kompletterande inköpet av ytterligare 0.5 verk.
Stämman beslutade att godkänna och lägga kassarapporten till handlingarna.
Mötet uppdrog till styrelsen att undersöka möjligheten att publicera protokoll och 
övriga handlingar på hemsidan, tillgängligt för föreningens medlemmar.
Revisionsberättelse, 
Då ingen revisor fanns på plats föredrogs revisionsberättelsen av Lennart Oscarsson.
Stämman beslutade att godkänna och lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
Frågan om fastställande av resultat och balansräkning, Stämman beslutade att
fastställa resultat och balansräkning.

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
Stämman beslutade att beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7 Beslut om disposition av föreningens över-eller underskott enligt den fastställda
balansräkningen.
Föreningen redovisar ett överskott på 69 516:-  för verksamhetsåret 2009.
Balanserat överskott sedan tidigare var 33 338:-
Stämman fastställde balansräkningen samt disposition av det totala överskottet på 



102 854:-  i ny räkning för år 2010 i enlighet med balansräkningen.

§ 8 Av styrelsen tilll föreningsstämman hänskjutna ärenden och behandlingar av 
stadgeenligt väckta motioner.
Styrelsen har inga ärenden till föreningsstämman.
Inga motioner har inkommit.

§ 9 Beslut om uttaxering av årsavgift enligt §7
Stämman beslutade att ingen årsavgift skall uttaxeras. 

§ 10 Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer.
Stämman beslutade att; högst 25 000:- att fördelas av styrelsen med hänsyn till 
ledamöternas arbetsinsatser.  Reseersättning; 18.50 enligt räkning.
Ersättning till revisorer, arvode enligt faktura för nedlagd tid. Samt reseersättning enligt 
faktura.

§ 11 Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §17
Stämman fastställde antalet styrelseledamöter till 9 ordinarie och 3 suppleanter.
Nils Öhrberg valdes till ordförande på 1år.
Till ordinarie styrelseledamöter valde stämman:
Lars-Erik Mattsson Yxskaftkälen omval 2år
Örjan Österud Sikås omval 2 år
Erik Gudmundsson Boda Lit omval 2år.
Börje Johansson Gåxsjö omval 2 år
Billy Norberg Frösön omval 2 år
Till styrelsesuppleanter valde stämman:
Morgan Jonsson Sikåskälen omval 1år
Margareta Karlsson Ollebacken omval 1år
Lars Stigh Högarna omval 1 år

Ordinarie styrelseledmöter med 1 års återstående mandattid.
Nils Öhrberg Laxsjö
Veronica Borg Täxan
Sigvard Wagenius Hammerdal
Eva Regin Strömsund 

§ 12 Val av revisorer samt suppleanter enligt §20
Till revisorer valde stämman:
Tore Enoksson Sikås omval 1 år
Werner Magnusson Åsen,Lit omval 1 år
Till revisorsuppleanter valde stämman:
Magnus Svensson Gåxsjö omval 1 år
Håkan Nilsson Ås omval 1 år

§ 13 Val av valberedning enligt §16
Till valberedning valde stämman:
Gunnar Glantz Sammankallande
Tomas Olofsson
Bengt Swedberg
Liv Ekerwall Ersättare

§ 14 Vid stämman väckta frågor.



Nils Öhrberg föredrog styrelsens förslag till tolkningar av stadgarna.
”Kallelse till föreningsstämma utfärdas av styrelsen per brev eller e-post tidigast fyra 
veckor och senast två före ordinarie stämma….”
Om brev eller e-post gått ut och någondera inte når medlemmen av någon anledning, 
anses ändå styrelsen fullgjort sitt uppdrag. Det borde åligga medlem att förse föreningen 
med aktuell adress.
”Bryter medlem mot dessa stadgar, på annat sätt skadar föreningen eller motarbetar 
dess syften, kan på förslag av styrelsen uteslutas av föreningsstämman…”
Om medlem efter anmaning, att betala in del av insatsen, inte hörsammar och inte heller 
till föreningen anger skäl att inte fullfölja betalningen, tolkar styrelsen detta som brott 
mot föreningens stadgar. 
Därmed skall medlemmen kunna uteslutas och förlora erlagd insats.
”Medlem som utträtt ur föreningen äger rätt att 3 år efter utträdet, på begäran erhålla 
erlagd insats….”
Om medlem försökt sälja andelar till annan, men ej lyckats, skall föreningen kunna köpa 
tillbaka andelar för att sedan sälja vidare till annan medlem. Denna administration tar tid 
och resurser från föreningen och styrelsen föreslår därför att en ”återköpsavgift” på 
100:- / andel tas ut vid återköp av andelar.

Stämman beslutade att återköpsavgiften per andel skall vara 10% av inbetalt belopp.

Morgan Jonsson föredrog tidsplanen för den kommande byggnationen, vilket är ca 6 
månader fördröjt gentemot ursprungsplanen.

Lars-Erik Mattsson kommer på uppdrag av stämman att skriva ihop en enkel förklaring
om hur föreningen påverkas av den förmånsbeskattning som diskuterades, och publicera
denna på föreningens hemsida.

§ 15 Avslutning
Mötet avslutades och presidiet  tackade för förtroendet och visat intresse.

Mötesordförande ...........................................................
Lennart Oscarsson

Mötessekreterare ...........................................................
Veronica Borg

Justerare: .........................................................
Gunnar Heibring

Justerare: .........................................................
Gun Jönsson


