KolmårdsVind Ekonomisk Förening.
Medlemsbrev maj 2020
Till /
Medlemmarna i Kolmårdsvind ek. för.
I dessa orostider med bl.a "Corona-smitta" är det mycket som inte är som vanligt!
Begränsningar i mötesverksamhet och i vårt sociala umgänge har även drabbat
Kolmårdsvind, som bl.a. ledde till att vi fick skjuta upp vår planerade Föreningsstämma.
Men på något sätt måste vardagen gå vidare och i detta medlemsbrev kommer vi inbjuda dig
till en "digital" föreningsstämma, informera lite om vår ekonomi samt även redovisa vår
överklagan till Mark- o Miljööverdomstolen.
Digital Föreningsstämma 22 juni 2020 kl. 18.30. på Zoom.
På grund av rådande omständigheter kommer Kolmårdsvind att hålla en Digital
Föreningsstämma måndagen den 22 juni kl. 18.30 på Zoom.
Alla medlemmar kommer före mötet att erhålla en länk för uppkoppling på sin dator, så
man kan delta i Föreningsstämman live. Du måste ha laddat ner appen Zoom på din dator
och det är viktigt att du har anmält rätt e-postadress ....... är du osäker så kontakta vår
sekreterare gunnar.sem@gmail.com.
På föreningsstämman kommer vi behandla alla stadgeenliga frågor med bl.a. fastställande av
Resultat- o Balansräkning, behandling av Revisionsberättelse, förrätta val samt fastställa
medlemsavgift m.m.
Om någon ej kan delta "digitalt" så kan man särskilt
anmäla att man önskar delta fysiskt och anmälan sker då till vår ordförande:
jan-olov.johnson@outlook.com senast 18 juni, då du får mer information om ditt
deltagande, plats m.m.
Årsredovisning 2019 kommer att vara tillgänglig på vår hemsida senast den 8 juni.
Vikboland Vind överklagar till Mark- o Miljööverdomstolen.
Som framgått av tidigare medlemsbrev (mars -20) fick projektet Vikboland Vind avslag hos
Mark- o Miljödomstolen i Växjö. Det var dock en oenig domstol där två av domstolens fyra
ledamöter ville tillstyrka projektet.
Med detta som grund har parterna i
projektet där Kolmårdsvind är minoritetsägare med 10 %, beslutat att överklaga till Mark- o
Miljööverdomstolen för att få ett prövningstillstånd i MMÖD.
För överklagandeprocessen har särskild miljöjurist anlitats och överklagandet stöds även av
organisationen Svensk Vindenergi som tillskrivit MMÖD att både en oenig domstolsprövning

i MMD i Växjö, kompletterande studier på bl.a. Havsörn o fågelsträck samt kompletterande
Flyghindersanalyser borde utgöra grunder för att prövningstillstånd beviljas.
Medlemsavgifter för 2019 samt 2020.
Som vi tidigare informerat är föreningens ekonomi svag. Delvis beroende på att vi tappat ett
flertal medlemmar, men även pga. den långdragna och kostsamma prövningsprocessen till
Mark- o Miljödomstolen.
Nu står vi inför en "slutlig" prövning i Mark-o Miljööverdomstolen som även kräver kapital
och där Kolmårdsvinds andel är 10% av kostnaderna. Våra medlemsavgifter är ju i stort vår
enda intäktskälla och därför är det av största vikt att vi får behålla våra medlemmar och att
man betalar sin medlemsavgift.
I vårt förra medlemsbrev ( mars -20) påminde vi om att det fortfarande är några medlemmar
som ännu inte betalat sin medlemsavgift för 2019. Har du glömt detta eller är osäker på om
du betalat, kontakta då föreningens kassör Lasse Sandell på tel; 072 54 50 450 alt.
lars.o.sandell@gmail.com.
På vår kommande Föreningsstämma 22 juni ska våra medlemsavgifter fastställas och
styrelsen förslag är oförändrade avgifter för 2020 enligt följande:
Årsavgift för privatpersoner 200 kr.
Årsavgift för företag < 10 anställda, för lantbruk o föreningar är avgiften 1 000 kr.
Årsavgift för företag > 10 anställda är avgiften 5 000 kr.
Kolmårdsvinds bankgironummer är: 418-7902 o glöm inte att ange namn samt e-postadress.
Avslutningsvis:
Gå gärna in på vår hemsida där du kan få mer information om Vikboland Vind och
överklagan till MMÖD samt även ta del av Sv. Vindenergis inlaga till domstolen.
Var försiktiga i dessa Corona-smittans tider och på återhörande inför vår kommande digitala
Föreningsstämma 22 juni.
Kolmårdsvind ek. för.
/ Styrelsen

