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 Årsredovisning 2020
 Kolmårdsvind ekonomisk förening
 Digital årsstämma   
 onsdagen den 2 juni på möteplatsen Zoom.       
                                                                                                                
 KOLMÅRDSVIND EKONOMISK FÖRENING
 Dagordning      
  §  1.  Mötets öppnande                                                                                                      
  §  2.  Val av mötesfunktionärer                                                                                                        
  §  3.  Fastställande av röstlängd                                                                                                   
 §  4.  Godkännande av kallelsen till årsstämman                                                                                               
  §  5.  Styrelsen årsredovisning för 2020                                                                                   
  §  6.  Revisionsberättelse för 2020                                                                                                         
 §   7.  Disposition av årets resultat                                                                                                  
 §   8.  Beslut om ansvarsfrihet                                                                                                         
 §   9.  Fastställande av arvoden o övriga ersättningar                                                                         
 § 10.  Fastställande av medlemsavgift för 2021                                                                           
  § 11.  Val av styrelseledamöter och suppleanter                                                                    
 § 12.  Val av revisor jämte suppleant                                                                                         
  § 13.  Val av valberedning                                                                                                               
  § 14.  Väckta motioner och förslag för behandling:                                                         
  a/ Styrelsen förslag till beslut gällande Förlags- och Medlemsinsatser                                           
   b/   Styrelsen förslag att Kolmårdsvind hålls vilande verksamhetsåret 2021                                                                                                                                        
 § 15.  Övriga ärenden                                                                                                                              
 § 16.  Avslutning

 Varmt välkomna hälsar                                                                                                            

  Styrelsen för Kolmårdsvind
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Org.nr: 769620 - 1891
Förvaltningsberättelse  2020 01 01 - 2020 12 31

Allmänt om verksamheten.                                                                                                 
Föreningen startade 2009 med målsättningen att, på lämplig 
plats, uppföra vindkraft inom Norrköpings kommun. 

Medlemmar i Kolmårdsvind skulle erbjudas att köpa andelar 
motsvarande sitt elbehov och då erhålla ett förmånligt pris för sin 
elförbrukning. Syftet var även att bidra till att utveckla alternativa 
och förnybara energislag som skulle produceras lokalt.

Under senare år har dock våra vindprojekt, Vindpark Marviken 
samt VikbolandVind upptagit all vår tid och även tagit förenin-
gens ekonomi i anspråk. Både Vindpark Marviken ( som tidigare 
har redovisats) och VikbolandVind som även senare avslogs av 
Länststyrelsens Miljöprövningdelegation, har varit föremål för 
prövning hos Mark- o Miljödomstolen i Växjö.   

Den 24/2 -20 meddelade dock Mark och Miljödomstolen att 
man avslagit ansökan om etablering av projekt  VikbolandVind.                                                                                                                               
Det var dock en oenig miljödomstol där två av domstolens fyra 
ledamöter anmälde ”skiljaktig mening ” och istället ville tillstyr-
ka projektet. Rättens ordförande ( tillika miljöjurist ) fällde då 
avgörandet, vilket innebar avslag på projektet.

Med detta som bakgrund beslutade Kolmårdsvind den 27/2 
2020,  tillsammans med övriga samarbetspartners, att överklaga 
till Mark- o Miljööverdomstolen och begära prövningstillstånd.

Föreningsstämma                                                                                                                      
Den 22 juni genomfördes Föreningsstämman digitalt på mötesfo-
rum Zoom, detta på grund av rådande pandemi Covid 19.
Förtroendevalda m.m.  under verksamhetsåret.                                                                     
 I styrelsen har under året följande ledamöter och suppleanter 
ingått:
Jan-Olov Johnson, ordförande
Alf Gustavsson,vice ordförande                                                                                                      
Lars Sandell, kassör                                                                                                                       
Gunnar Sem, sekreterare                                                                                                             
Tore Wizelius, ledamot  
Kjell Eriksson, suppleant                                                                                                               
Bengt Bjärkefur, suppleant                                                                                                                                        
Henrik Rasmussen, suppleant 
Nils David Karlsson, suppleant
Revisor har under året varit Håkan Westerdahl med Curt Anders-
son som suppleant. 
På årstämman usågs Nils Åke Karlsson till valberedare.

 Digitala sammanträden
 Under verksamhetsåret har styrelsen endast hållit två digitala 
sammanträden, detta i huvudsak beroende på rådande pandemi 

och i avvaktan av den mycket utdragna prövningsprocessen 
hos Mark- o Miljööverdomstolen. Därutöver har styrelsen varit 
representerad i projektstyrelsen för VikbolandVind samt även in-
formerat genom utskick av medlemsbrev vid fyra tillfällen under 
verksamhetsåret. 

Mark- o Miljööverdomstolen beviljar ej prövningstillstånd.                                                                                       
Den  30 september medelade Mark- o Miljööverdomstolen att 
prövningstillstånd för projekt VikbolandVind ej beviljas, ett beslut 
som ej heller går att överklaga.                                                Då 
det var en oenig Mark- o Miljödomstol och med omfattande kom-
pletteringar av bl.a fågelstudier, ny flyghindersanalys och en stark 
inlaga av Svensk Vindenergi, så var det projektgruppens överty-
gelse att man skulle bevilja prövningstillstånd. Tyvär blev det inte 
så och även projekt VikbolandVind  hade således nått vägs ände.

Projektgruppen för VikbolandVind höll den 4/11 sitt slutmöte 
och beslutade då  ”att upplösa samtliga våra tidigare åta-
ganden och överenskommelser i projektet VikbolandVind ”.                                
Slutdokumentet är undertecknat av parterna i projektet:                                                                                                 

Wind4Shore AB, Norrevo AB, Nodra AB  och Kolmårdsvind ek. 
förening.     

Förlags- och Medlemsinsatser.  
31 av föreningens medlemmar har totalt satsat 168 000:- i 

Riskkapital för att finansiera utrednings- och projekteringskost-
nader samt för myndightetsprövning av våra projekt, Vindpark 
Marviken och VikbolandVind. Riskkapitalet skulle ge dubbla 
vindkraftsandelar i projekt som genomförs och vid årtets slut 
finns således en skuld för framtida andelar om 336 000:- kr.                                                                                                 
Då inga arvoden utgår till styrelse o övriga förtroendevalda, om-
vandlas ersättning till vindkraftsandelar i projekt som genomförs 
och omfattar en skuld på 183 000:- kr.

Beslut gällande Förlags- och Medlemsinsatser kommer att 
behandlas / beslutas på kommande Föreningsstämma.

Det är dyrt att vara fattig.
Antalet medlemmar har under årens lopp ständigt minskat 

tyvärr. Orsaken tror vi är delvis är den “motvind” vi har mött i 
våra projekt, men den avgörande faktorn tror vi är den långa 
handläggningtiden vid prövning av våra vindprojekt från berörda 
myndigheter. 

Utöver det “Riskkapital” som en grupp medlemmar tidigare 
satsat, tillsammans med våra medlemsavgifter, är i huvudsak 
föreningens intäkter. Det minskade medlemsantalet tillsamman 
med kostnaden för projektering och den omfattande myndight-
esprövning har tärt mycket hårt på vår ekonomi.  

Den nuvaranade ekonomiska situationen för Kolmårdsvind är 
att allt vårt riskkapital nu är förbrukat, vår likviditet är nära 0:- 

Årsredovisning 2020                                                                                                                                             
Kolmårdsvind Ekonomisk Förening             
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kr. Och samtidigt har vi en fodran på föreningen på drygt 5 000 kr.                                                                                                                                              
   Huvudägaren i våra projekt Wind4Shore har dialog med extern 
part för att ev. förvärva våra två projekt,  Vindpark Marviken och 
VikbolandVind. Vid en eventuell försäljning kommer Kolmårds-
vinds andel att prioritera del/återbetalning av medlemmarnas 
riskkapital.

Gällande föreningens ekonomi i övrigt så hänvisas till avgiven 
Resultat- och Balansrapport.

Resultatdisposition.
Styrelsen föreslår att årets förlust om 17 394 kr överförs i ny 

räkning för 2021.

Avslutning: 
Norrköping, en vindkraftsfri zon 

En avslutning kan innehålla flera avslut. Det ena kan vara en 
avslutning på det gångna verksamhetsåret – men det kan även 
innebära ett avslut för Kolmårdsvind ek. förening!

Efter drygt 10 år av idéellt föreningsarbete, där Kolmårds-
vind tillsammans med våra samarbetspartners investerat drygt 
3,5 miljoner kronor för projektredovisning, offentliga samråd, 
myndighetsprövning mm, så kan vi konstatera att båda våra ge-
mensamma projekt ”Vindpark Marviken” och ”VikbolandsVind” 
nu har nått vägs ände!

Men det ju inte bara Kolmårdvind med sina samarbetspart-
ners som arbetat för att försöka etablera vindkraft i Norrköpings 
kommun. Ett flertal andra aktörer har också försökt. Totalt har 
tio olika projekt prövats av Länsstyrelsens i Östergötland och dess 
miljöprövningsdelegation. 

Tyvärr har det blivit nej till alla projekt och vi ställer oss frågan: 
vad är det som är så unikt med Norrköping?  

Det som går att lösa på många andra ställen går inte att finna 
lösningar på i Norrköping!  

Vi har full respekt för alla de olika - och många gånger mot-

stående intressen - som kan uppstå vid en vindkraftsetablering. 
Men hur ska vi kunna nå framgång i vår omställning till förnybar 
energiproduktion för framtidens jobb och vidta andra miljöåt-
gärder för en bättre livsmiljö till våra barn och barnbarn. 

 Norrköping är i dag en vindkraftsfri zon!  
Men det är vår fasta övertygelse att även Norrköping fram-

ledes ska hitta samförstånd mellan allmänintressen, miljö- och 
naturintressen,  energiproducenter och myndigheter för att vi ska 
kunna delta i en omställning till förnybar energiproduktion för 
vår framtida mijö.

Därför kommer  Kolmårdsvind ek. förening inte att avvecklas, 
utan vår förening blir vilande tills dess att insikten blir så stark att 
även Norrköping kommer att bidra med vindkraft i en framtid.

Avslutningsvis; ett tack till våra medlemmar som genom sitt 
medlemsskap stöttat styrelsen i sitt arbete och ett tack till våra 
samarbetspartners för ett gott samarbete.

 Norrköping 27 april 2021 
 
 Kolmårdsvind Ekonomisk Förening 

Jan-Olov Johnson, ordförande
Alf Gustavsson,vice ordförande                                                                                                      
Lars Sandell, kassör                                                                                                                       
Gunnar Sem, sekreterare                                                                                                             
Tore Wizelius, ledamot  
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RESULTATRAPPORT

 Kolmårdsvind Ek. för.  Sida:  1(1)

 769620-1891  Resultatrapport  Utskrivet:  21-02-05
 Preliminär  16:51

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  45
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Perioden  Tot fg år
 Rörelsens intäkter mm

 Nettoomsättning
 3740  Öresutjämning  -1,20  -2,00
 S:a Nettoomsättning  -1,20  -2,00

 Övriga rörelseintäkter
 3931  Medlemsavgifter  9 600,00  7 000,00
 3991  Övriga ersättningar och intäkter momsfria  400,00  0,00
 S:a Övriga rörelseintäkter  10 000,00  7 000,00

 S:a Rörelseintäkter mm  9 998,80  6 998,00

 Bruttovinst  9 998,80  6 998,00

 Rörelsens kostnader
 Övriga externa kostnader

 5010  Lokalhyra  0,00  -250,00
 5460  Förbrukningsmaterial  0,00  -569,00
 5910  Annonsering  0,00  -595,20
 5950  Webb - Hemsida  0,00  -980,80
 6490  Övr förvaltningskostnader  -700,00  0,00
 6540  IT-tjänster  -980,80  -2 610,00
 6550  Konsultarvoden  -24 712,00  -10 517,00
 6570  Bankkostnader  -1 000,00  -1 100,00
 S:a Övriga externa kostnader  -27 392,80  -16 622,00

 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm  -27 392,80  -16 622,00

 Rörelseresultat före avskrivningar  -17 394,00  -9 624,00

 Rörelseresultat efter avskrivningar  -17 394,00  -9 624,00

 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader  -17 394,00  -9 624,00

 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader  -17 394,00  -9 624,00

 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  -17 394,00  -9 624,00

 Resultat före skatt  -17 394,00  -9 624,00

 Beräknat resultat  -17 394,00  -9 624,00

 8999  Redovisat resultat  17 394,00  9 624,00
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 Kolmårdsvind Ek. för.  Sida:  1(1)

 769620-1891  Balansrapport  Utskrivet:  21-02-05
 Preliminär  16:50

 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31  Senaste vernr:  45
 Resultatenhet: Hela företaget
 Period: 20-01-01 - 20-12-31

 Ing balans  Period  Utg balans
 TILLGÅNGAR

 Tecknat men ej inbetalt kapital
 1691  Insats betald Marviken  168 000,00  0,00  168 000,00
 1693  Framtida andelar styrelse- och projektarbete  183 000,00  8 000,00  191 000,00
 S:a tecknat men ej inbetalt kapital  351 000,00  8 000,00  359 000,00

 Omsättningstillgångar
 Fordringar

 1650  Fordran moms  2 480,00  -1 571,00  909,00
 S:a Fordringar  2 480,00  -1 571,00  909,00

 Kassa och bank
 1919  Länsförsäkringar bank rörelsekto  158,39  2 052,00  2 210,39
 1929  Länsförsäkringar placeringskto  17 930,00  -17 930,00  0,00
 S:a Kassa och bank  18 088,39  -15 878,00  2 210,39

 S:a Omsättningstillgångar  20 568,39  -17 449,00  3 119,39

 S:A TILLGÅNGAR  371 568,39  -9 449,00  362 119,39

 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
 Eget kapital

 2091  Balanserad vinst/förlust  137 807,61  55,00  137 862,61
 2098  Vinst/förlust föreg år  0,00  9 624,00  9 624,00
 2099  Redovisat resultat  9 624,00  7 770,00  17 394,00
 S:a Eget kapital  147 431,61  17 449,00  164 880,61

 Kortfristiga skulder
 2881  Skuld medlems insats Marviken risk  -168 000,00  0,00  -168 000,00
 2882  Skuld medlemsandel rabatt Marviken  -168 000,00  0,00  -168 000,00
 2883  Skuld framtida andelar styrelse - och projektarbete  -183 000,00  -8 000,00  -191 000,00
 S:a Kortfristiga skulder  -519 000,00  -8 000,00  -527 000,00

 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  -371 568,39  9 449,00  -362 119,39

 BERÄKNAT RESULTAT***  0,00  0,00  0,00
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
avseende verksamhetsåret 1/1 - 31/12  2020

Undertecknad revisor, utsedd av Kolmårdsvind ekonomisk förening
årsmöte, får härmed efter fullgjort uppdrag avge följande revisions-
berättelse.

Jag har granska föreningens bokföring och dess bokslut, inklusive 
verifikationer. Jag har även tagit  del av styrelsens protokoll, i syfte
att få upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning, samt
försäkrat mig om att bokslutet inte innehåller några felaktigheter.

Då det inte under revisionen framkommit något som ger anledning 
till erinran, föreslår jag att årsmötet beviljar styrelsen och kassören
ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

Vikbolandet 2021 01 26

Håkan Westerdal
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