KolmårdsVind Ekonomisk Förening.
Medlemsbrev april 2022
Till /
Medlemmarna i Kolmårdvind ek. för.
I skuggan av Corona-pandemin har det under drygt två år inte skett någon fysisk
mötesverksamhet inom KolmårdsVind. Årsstämmor och styrelsemöten har skett på
digitala forum och många har saknat det personliga mötet. Nu börjar Coronapandemin att ”klinga” av, men då är verksamheten i KolmårdsVind för närvarande
vilande!

Digitalt styrelsemöte:
Styrelsen för Kolmårdsvind höll styrelsemöte den 24 mars där ett flertal frågor
behandlades/beslutades. Dom flesta berörde kommande Årsstämma som bl.a.
kommer att behandla:
* Årsredovisning för 2021, inkl. Resultat- o Balansräkning samt revisionsberättelse
* Medlemsavgifter, förrätta val samt besluta om Kolmårdvinds fortsatta verksamhet
Därutöver diskuterade styrelsen den politiska beredningen av bl.a. Holmens
planerade vindprojekt som berör både Finspångs och Norrköping kommuner och där
det är klart att Finspångs kommunfullmäktige kommer att använda det kommunala
vetot mot en vindkraftsetablering för Holmen. I Norrköping är det politisk ”jämnvikt”
för och emot, men kvarstår gör att någon partigrupps beslut i frågan kan bli
avgörande för kommunfullmäktiges ställningstagande.
Därutöver informerades styrelsen om hur Söderköpings Vind AB, som har köpt
projekten Vindpark Marviken samt Vikboland Vind, arbetar vidare för att på nytt
pröva frågan om en etablering av vindkraft på Vikbolandet. Om en etablering kommer
till stånd så är ju KolmårdsVind berättigad till en del av intäkterna.
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Digital Årstämma torsdagen den 28 april kl. 18.00 på mötesplatsen Zoom.
Styrelsen har beslutat att av försiktighetsskäl även hålla årets Årsstämma digitalt. Alla
medlemmar kommer före stämman att erhålla en länk för uppkoppling på sin dator,
så att man kan delta ”live” på mötet. Det skall fungera med att koppla upp sig via
länken direkt. Bäst är annars att man laddar ner appen Zoom på datorn för
uppkoppling via länken.
Det är viktigt att du har anmält rätt e-postadress.
På Årstämman kommer vi att behandla alla stadgeenliga frågor såsom Resultat- och
Balansrapport, Revisionsberättelse, förrätta val, fastställa medlemsavgifter, samt
besluta om KolmårdsVinds fortsatta verksamhet m.m.
Ev. motioner eller andra frågor som man önskar få behandlade på Årsstämman skall
vara undertecknad tillhanda senast den 21 april under adress:
jan-olov.johnson@outlook.com
Samtidigt med detta medlemsbrev översändes även KolmårdsVinds Årsredovisning
2021. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på vår hemsida från den 21
april.
Väl mött på vår digitala Årsstämma den 28 april -22 kl18.00.

KolmårdVind ek. för. / Styrelsen

Bilaga: Årsredovisning 2021
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