
 

 

KolmårdsVind Ekonomisk Förening (KV). 

Protokoll ordinarie föreningsstämma 
2016-04-13 plats Tropicarium Kolmården 

 

 

 

 Vice ordf. Jan-Olof Jonsson hälsade alla deltagare välkomna till stämman, och 
meddelade samtidigt att ordinarie ordf. Affe Gustafsson drabbats av akut sjukdom 
under dagen. Beslutades att ordna blommor med hälsning från Kolmårdsvind (Vid detta 

protokolls renskrivning mår Affe efter omständigheterna relativt bra.) 
 Stämman som hölls i en fascinerande miljö, bland hajar och plattfiskar i Kolmårdens 

Tropicarium, inleddes med att ägaren Stefan Farkasdi höll en mycket intressant 
information om tropikariets historik samt hur det utvecklats till att vara en anläggning 
med ett antal giftormar samt papegojor, till ett otal arter såsom exempelvis olika 
däggdjur, fiskar, hajar, krokodiler m.m. 

 Tore Wizelius en av Sveriges främsta experter på vindkraft, (vilken för övrigt invaldes i 
Kolmårdsvinds styrelse) presenterade de pågående projekten. 
- Vindpark Marviken: Besked inväntas från Mark o Miljödomstolen om datum för 
vidare förhandling. Förhoppningsvis kommer kallelse under sommaren 2016. Under 
remisstiden har 83 yttranden lämnats. Konsortiet (Tore W) har lämnat svar på 
samtliga. Kommunen har inte nyttjat sin vetorätt, utan lämnat sitt bifall till fortsatt 
prövning av projektet. 
- Vikbolandsvind: Samråd har hållits i mars 2016 där bl.a. närboende kallats. De flesta 
ville informera sig om placering etc. Merparten verkade positiva till projektet. 
Förstudie klar, för vidare framställan av Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
- Gottenvik:  Förutsättningarna för projektet ser ljust ut, bl.a. sedan frågan om 
kostnadsbilden för framdragning av matningslinje förbättrats väsentligt. Anslutning 
beräknas ske till elnätet vid Marvikens kraftverk 
 

1. Stämman förklarades öppnad 
 

2. Till ordförande för stämman valdes Jan-Olof Jonsson 
 

3. Till sekreterare valdes Gunnar Sem 
 

4. Till protokolljusterare valdes Peter Gustavsson 
 

5. Närvarande vid stämman 18 personer enligt upprättad närvarolista 
   

6.  Kallelsen ansågs vara behörigen utlyst, och godkändes av stämman  
 

  



 
 

7.  - Årsredovisning, balans och resultaträkning för verksamhetsåret redovisades av Lars Sandell. Årets 
resultat efter finansiella intäkter och kostnader; underskott med 59.781:- beroende på 
upparbetade kostnader för Vindpark Marviken. Underskottet kan ses som en investering i framtida 
byggrätter för projektet.   
Omsättningstillgångar 21.598:-. Riskkapital Marviken 125.500:-, Rabatt andelar på satsat riskkapital 
Marviken 125.500:-. Framtida andelar för projekt- och styrelsearbeten 153.000:- 
 
-  Närmare information om Kolmårdsvinds verksamhet och ekonomiska ställning kan återfinnas på 
hemsidan http://www.kolmardsvind.se/.   
 

8. Revisionsberättelsen förelästes av Curt Andersson och godkändes av stämman  
 

9. Beslutades att årets balans och resultaträkning förs över till nästkommande års ingående balans 
och resultaträkning.  
 

10. Stämman gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.  
 

11. Förslag till arvoden för kommande verksamhetsår presenterades. Total ersättning för 
styrelsearbete 8000:-,där styrelsen beslutar om fördelning. Vid extra arbetsinsatser 
godkända av styrelsen erhålles 200:-/tim. Ersättning för styrelsearbete och extra 
arbetsinsatser erhålles i form av framtida andelar i vindkraftverk. Ersättning vid resa med 
egen bil godkänt av styrelsen, lämnas med 18,50/mil i enlighet med Skatteverkets regler för 
skattefrihet. 
Förslaget godkändes av stämman. 
 

12. Valberedningens förslag om årsavgift för 2016 (lika föregående verksamhetsår) godkändes och 
fastställdes enligt följande. Privatpersoner 200:- ,Företag, Lantbruk och föreningar <=10 anställda 
1.000:-, > 10 anställda 5.000:- 
 

13. Valberedningens förslag till styrelse och andra funktioner presenterades. Efter stämmans beslut, 
består styrelsen av följande.  
 

14. Ordinarie ledamöter: 
Omval på 2 år; Jan-Olof Jonsson 
Nyval på 2 år : Tore Wizelius 
Kvarstår 1 år; Affe Gustafsson, Gunnar Sem, Lars Sandell  
 
Suppleanter 
Omval på 1 år; Henrik Rasmusen, Kjell Eriksson, Bengt Bjerkefur 
Nyval på 1 år; Håkan Thornell 
 

15. Till ordinarie revisor på 1 år nyval Håkan Westerdahl resp. suppleant Martin Schenström 
 

16. Till valberedning på 1 år. Nyval Linnea Strömberg. Styrelsen fick i uppdrag att skaffa ytterligare 
ledamot till valberedningen. En av ledamöterna utses som sammankallande  
 

  

http://www.kolmardsvind.se/


 
 
 
 

17. Framställningar från Styrelsen: Ursprungligen var tänkt att styrelsen skulle ta fram 
uppdaterade stadgar för föreningen. Kjell Eriksson informerade stämman om att ny lag om 
Ekonomiska Föreningar träder i kraft den 1/7 2016, och förklarade en del av dess innehåll. 
De nya stadgarna är till vissa delar fördelaktigare för Kolmårdsvind. Föreslogs därför att 
avvakta med nytt stadgeförslag till framtida föreningsstämma, efter det att nya lagen trätt i 
kraft. Förslaget godkändes av mötet 
Inga ytterligare framställningar fanns från Styrelsen 
 

18. Övriga ärenden 
Inga övriga ärenden förelåg 
 

19. , Ordföranden tackade Stefan Farkasdi för hans information och att Kolmårdsvind fick hålla 
stämman i den annorlunda lokalen 
Då intet annat fanns att anföra, tackade ordföranden de närvarande för visat intresse och 
förklarade stämman avslutad  
 

Kolmården 2016-04-13 

Ordförande     Sekreterare  

 

------------------------   ----------------------------- 

Jan-Olof Jonsson   Gunnar Sem 

   

Justerat 

---------------------------- 

Peter Gustavsson      


