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1. Motion 9 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Digitala föreningsstämmor
För att möjliggöra för fler medlemmar att engagera sig i föreningens skötsel så föreslår vi att digitalt
stämmodeltagande som komplement till fysiskt deltagande erbjuds.

Styrelsens svar på Motion 9 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Extrastämman kommer att genomföras såsom motionärerna önskar och där alla medlemmar,
oberoende om de deltar digitalt eller fysiskt röstar på samma sätt. Styrelsen föreslår att
motionen tillstyrkes.

2. Motion 7 Magnus Gustavsson. Digitala föreningsstämmor
Digitala föreningsstämmor
Solivind har över 4100 medlemmar spridda över hela Sverige. Det har genom åren varit mycket få
medlemmar som deltagit i stämmorna och besluten vilket troligen bidragit till dagens situation. År 2022
finns helt andra möjligheter att genomföra årsstämmor, än bara den traditionella med fysiskt möte,
vilket flera stora aktiebolag och föreningar framgångsrikt visat under pandenilagen. Det är heller inte
rimligt att begära att medlemmar ska resa 20, 50 eller 100 mil årligen bara för att kunna delta och
utöva sina demokratiska rättigheter i vår förening. För att möjliggöra för fler medlemmar att engagera
sig i föreningens skötsel så föreslår vi att digitalt stämmodeltagande som komplement till fysiskt
deltagande erbjuds.
Vi föreslår att digitalt stämmodeltagande som komplement till fysiskt deltagande erbjuds och att digitalt
möte ska vara huvudalternativet för föreningens stämmor
Styrelsens svar på Motion 7 Magnus Gustavsson
Styrelsen delar motionärens synpunkt. Extrastämman kommer att genomföras såsom
motionärerna önskar och där alla medlemmar, oberoende om de deltar digitalt eller fysiskt
röstar på samma sätt. Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.

3. Motion Minna Jansson Digital stämma
Jag önskar lägga in en motion om att samtliga informationsmöten/stämmor/omröstningar mm ska
kunna ske i digital form. Fysiska dito behöver inte uteslutas utan kombineras med digitala alternativ.
Föreningen är nationell, alla medlemmar finns i hela Sverige. Många har inte möjlighet att resa till en
fysisk stämma.
De digitala möjligheterna måste föras in i stadgarna för föreningen.
Styrelsens svar på Motion Minna Jansson
Styrelsen delar motionärens synpunkt. Extrastämman kommer att genomföras såsom
motionärerna önskar och där alla medlemmar, oberoende om de deltar digitalt eller fysiskt röstar
på samma sätt. Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.

Känslighet - Öppen

4. Motion 10 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Införande av arvode till styrelsen
En del av ovanstående motioner drar med sig större arbetsuppgifter för styrelse och verkställande
ledning. Ideella insatser är vi tacksamma för, men för att styrelsearbetet skall kunna växlas upp enligt
ovanstående motioner samt att medlemmarna skall kunna ställa krav på att välgrundade resultat
presenteras och sedan genomförs är det bättre om kompensation för utförda insatser utgår.
Kompensationen bör åtminstone till viss del vara kopplat till positiva resultat för föreningen och dess
medlemmar. Det totala kompensationsbeloppets storlek anpassas till praxis för föreningar och företag
med motsvarande omsättning. Vi uppmanar alltså styrelsen att ta fram ett förslag för nästa ordinarie
föreningsstämma att ta ställning till. Beslut om beloppet storlek tas på årsstämman
Styrelsens svar på Motion 10 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Styrelsen anser att arbetet i Solivind i grunden måste bygga på ett ideellt engagemang, men att
det är rimligt att en viss ersättning kan utgå per sammanträde. Styrelsen föreslår att
motionen tillstyrkes och kommer ta fram ett förslag till årsstämman.

5. Motion 8 Magnus Gustavsson. Införande av arvode till styrelsen
Ersättning till styrelseledamöter
En ekonomisk förening med omsättning och kapital på många miljoner drar med sig stora
arbetsuppgifter för styrelse och verkställande ledning. Ideella insatser är vi tacksamma för, men för att
styrelsearbetet skall kunna växlas upp enligt idag inlämnade motioner samt att medlemmarna skall
kunna ställa krav på att välgrundade resultat presenteras och sedan genomförs så skulle det kännas
bättre med viss kompensation för utförda insatser. Vi föreslår att styrelseledamöter ska kompenseras
för utfört arbete. Kompensationen bör åtminstone till viss del vara kopplat till positiva resultat för
föreningen och dess medlemmar. Det totala kompensationsbeloppets storlek anpassas till praxis för
föreningar och företag med motsvarande omsättning. Vi uppmanar alltså styrelsen att ta fram ett
förslag för nästa ordinarie föreningsstämma att ta ställning till. Ersättningsbelopp beslutas av
årsstämman.
Styrelsens svar på Motion 8 Magnus Gustavsson
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.

6. Motion #3 Erik Torin
#3 Styrelsearvode till de i styrelsen som inte är förvaltare (telge) tex 500kr/ möte max 6000kr / år och
ledamot. Det är till 5 ledamöter med dagens samansättning alltså 30.000kr /år

Styrelsens svar på Motion Erik Torin.
När det gäller #3 så yrkar styrelsen bifall på en annan motion om att utreda frågan om styrelsearvode.
Styrelsen föreslår bifalls när det gäller punkt 3
.
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7. Motion 1 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Handlingsplan till kommande
verksamhetsår
Budget samt handlingsplan för nästkommande verksamhetsår skall föreläggas ordinarie
föreningsstämma för ställningstagande och beslut.

Styrelsens svar på Motion 1 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Styrelsen tycker att det är ett bra förslag att handlingsplanen föreläggs den ordinarie stämman
varje år. Om handlingsplanen innebär större förändringar av verksamheten och
stadgeändringar beslutas dessa på stämman. Budgeten för nästa verksamhetsår görs inför
varje verksamhetsår under kvartal 1 och beslutas av styrelsen, eftersom föreningens
verksamhetsår är from 1 april till 31 mars. Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes när det
gäller att handlingsplanen för det nästkommande året ska föreläggas på ordinarie
stämma, men avstyrks i de andra delarna.

8. Motion 2 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Kostnadsanalys
Motion nr 2. Kostnadsreduktion. Styrelsen genomför kostnadsanalys inom alla relevanta
kostnadsområden och tar in offerter från olika leverantörer. Prioritera områden som ger störst
kostnadsreduktion och fortsätt efterhand nedåt i listan. Styrelsen redovisar sin plan vid nästa ordinarie
föreningsstämma.
Styrelsens svar på Motion 2 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Styrelsen har under det senaste året genomfört en kostnadsanalys och förhandlat om eller bytt
leverantörer för alla stora kostnadsposter. Styrelsen kommer fortsätta att ha fokus på
kostnaderna. Styrelsen tillstyrker motionen och kommer att redovisa utfallet av
genomförda kostnadsreduktioner vid den ordinarie stämman 2022.

9. Motion 3 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Intressekonflikt och Jäv i
beslutsfattande
För att offerter från konkurrerande leverantörer skall kunna tas in och utvärderas på ett korrekt sätt får
det i styrelsen inte finnas medlemmar som har egenintressen inom dessa områden. Dels torde inte
andra företag vilja visa sina offerter till en konkurrent i Solivnids styrelse, dels skulle denna
styrelsemedlem vara jävig i frågan. Detta kräver ändringar i stadgarnas §7.

Styrelsens svar på Motion 3 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
I den mån det finns potentiell intressekonflikt får givetvis inte den styrelsemedlemmen delta på
mötet vid beslutsfattande i frågan. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.
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10. Motion 4 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Utredning av elområdespåverkan
Styrelsen utreder och föreslår åtgärder som reducerar elområdenas påverkan på elpriset i god tid inför
en beslutande föreningsstämma

Styrelsens svar på Motion 4 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Styrelsen arbetar sedan hösten 2021 med ett antal olika förslag för att reducera
elområdespriserna påverkan på medlemspriset. Förslaget till att köpa och sälja verk så att de
finns där medlemmarna har sin förbrukning finns med på extrastämman. Styrelsen föreslår
därför att motionen tillstyrkes.

11. Motion 5 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Utredning av alternativa affärsmodeller
Styrelsen presenterar en strategi för föreningens framtid vid nästa ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen utreder olika framtida finansieringssätt för ersättnings- eller tilläggsproduktion (vindkraft,
solkraft eller annat), förutsatt att det är medlemmarnas önskan att föreningen skall fortleva som en
ekonomiskt konkurrenskraftig leverantör av el. Styrelsen utreder också om man kan kvarstå som
medlem i Solivind men köpa elen från annat håll – och därmed ta ut avkastningen från sina andelar i
form av utdelning. Alternativa företagsformer inkl skatteeffekter beaktas.

Styrelsens svar på Motion 5 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.

12. Motion 6 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Regler och villkor för paus av andelsel
Om s k pausat medlemskap skall vara en fortsatt möjlighet för medlemmarna så måste styrelsen i
stadgarna definiera vad detta betyder och vilka konsekvenser det får för föreningen och dess
medlemmar.
Styrelsens svar på Motion 6 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Att pausa tilldelning av andelsel är en tjänst som Telge Energi tagit fram på uppdrag av
Solivinds styrelse och erbjuder Solivinds medlemmar som en akut åtgärd till det som hände vid
årsskiftet. Därför har Telge Energi tillsammans med föreningen uppdaterat avtalsvillkor för
andelsel med en egen punkt som reglerar vad som gäller för paus. Uppdaterade avtalsvillkor
finns under ”Avtalvillkor” på hemsidan. Styrelsen ser inget behov av att ändra stadgarna utan
att den genomförda förändringen av avtalsvillkoren uppfyller motionärernas krav. Styrelsen
föreslår att motionen tillstyrkes med ändringen att det är avtalsvillkoren som ändras.
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13. Motion 7 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Stämmobeslut vid köp och sälj av
tillgångar
Försäljning eller köp av tillgångar av väsentligt värde eller åtgärder som väsentligt påverkar
föreningens ekonomi måste föregås av ett stämmobeslut.

Styrelsens svar på Motion 7 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Styrelsen har till extrastämman föreslagit en ny strategi för att köpa och sälja verk så att de
finns där medlemmarna har sin förbrukning. Genomförandet kommer innebära ett flertal köp
och försäljningar av verk där beslut om de enskilda affärerna kommer att fattas av styrelsen.
Något annat är inte praktiskt genomförbart, men styrelsen delar helt och fullt motionärernas
förslag att det krävs stämmobeslut för att genomföra strategin om att köpa och sälja verk.
Styrelsens förslag är motionen tillstyrkes med ändringen att stämman fattar beslut om
strategin, men inte om varje köp o försäljning.

14. Motion 8 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson. Årsredovisning i god tid innan
årsstämma
Styrelsen presenterar preliminär årsredovisning för föregående år i god tid före motionstidens utgång.
Vi förutsätter att föreningens ekonomi sköts med moderna bokföringsmetoder och då finns de flesta
relevanta uppgifterna för en preliminär årsredovisning lättillgängliga.
Styrelsens svar på Motion 8 Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson
Föreningen har ett förlängt räkenskapsår jan 2021-mars 2022 och övergår därefter till brutet
räkenskapsår. Årsbokslut och revision påbörjas i mitten av april och planen är att
årsredovisningen och revisionsberättelse skall vara signerad innan midsommar 2022. När
dessa är signerade kommer vi att publicera årsredovisningen på hemsidan. Ordinarie
föreningsstämma planeras att genomföras i slutet av september. Styrelsen föreslår att
motionen tillstyrkes.

15. Motion 1 Carl Henric Bramelid Stadgeändring §1
Enligt lagen ska stadgarna beskriva vad den ekonomiska föreningen ska göra. I Solivinds stadgar står
att föreningen ska köpa in el till medlemmarna. På ett annat ställe i stadgarna står det att det inte
föreningen ska köpa in elen utan det är annat bolag som fått i uppdrag och göra det.
I ändamålsparagrafen nämns det inte med ett enda ord om att föreningen ska producera el, vilket är
oerhört centralt. Om man läser nuvarande stadgar är föreningens uppgift att köpa in el åt
medlemmarna, utan stadgarna beskriver att det ska delegeras. I praktiken till Telge Energi.
I nuvarande lag om ekonomiska föreningar så har man avskaffat begreppet firma och ersatt det med
företagsnamn. Vi kan kalla föreningen Solivind till vardags utan att skriva in det i stadgarna.
Därför föreslår motionären att § 1 ersätts med
Föreningens företagsnamn och ändamål
Föreningen, vars företagsnamn är Solivind el ekonomisk förening, som i dessa stadgar
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benämns Solivind. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska
intressen genom att producera och sälja förnybar el, samt annan därmed förenlig
verksamhet.

Styrelsens svar på Motion 1 Carl Henric Bramelid
Styrelsen anser att det är ett bra förslag att förtydliga att föreningens verksamhet är att producera
förnybar el. Styrelsen föreslår att förslaget genomförs, men med tillägget att syftet är att täcka
medlemmarnas elförbrukning. Den föreslagna stadgeändringen får därmed nedanstående lydelse.
Styrelsen yrkar att motionen tillstyrkes med detta tillägg och att stadgarna ändras genom
detta beslut.
Föreningen, vars företagsnamn är Solivind el ekonomisk förening, som i dessa
stadgar benämns Solivind. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas
ekonomiska intressen genom att äga och producera vind- och solkraft för att täcka
medlemmarnas elförbrukning, samt annan därmed förenlig verksamhet.

16. Motion 2 Carl Henric Bramelid stadgeändring – styrelsens sammansättning

Eftersom medlemmar är missnöjda med att Telge energi har platser i föreningsstyrelsen, folk vill ha
förändring. Samtidigt tas bort begreppet verksamhetsförvaltare och på det sättet anpassar till
lagstiftningen.
Om styrelseledamot vill frivilligt avgå från styrelsen under året så behöver personen vänta 30 dagar på
att lämna uppdrag från att meddelat sin avgång. Det är första gången jag ser den formuleringen i
stadgar. Om texten tas bort anpassar stadgarna till lagstiftningen.
Varför står det inte i stadgarna att ordinarie eller extra föreningsstämmorna att mötena ska öppnas och
avslutas?
Förslaget är att man numrerar om paragraferna efter att man tagit bort text. Motionären föreslås att
följande text tas bort (genom struket) och läggs till i stadgarna:
§7
Solivinds angelägenheter sköts av en styrelse, vilken består av lägst tre och högst nio ordinarie
ledamöter samt högst fem suppleanter. Suppleanterna har rätt att närvara vid styrelsens
sammanträden. Styrelsens medlemmar behöver ej vara medlemmar i föreningen.
En av styrelsens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Styrelsen kan utse verkställande direktör
eller verksamhetsförvaltare, vilken ska ha ansvaret ansvarar för den löpande förvaltning enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar.
Styrelsens ordförande, eventuell vice ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter väljs
årligen på ordinarie föreningsstämma.
Den av föreningen utsedde förvaltande parten har dock rätt men inte skyldighet att årligen inför
ordinarie föreningsstämma utse två av styrelsens ledamöter. En av dessa två ledamöter får inför
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ordinarie föreningsstämma av den förvaltande utses till vice ordförande. Om den förvaltande parten
har utsett en ledamot eller vice ordförande inför ordinarie föreningsstämma och en plats blir vakant
under verksamhetsåret, så har den förvaltande partner rätt att utse en ersättare som ska fullfölja
mandatperioden för den ledamot som ersatts. Rätten att utse ledamöter och vice ordförande enligt
detta stycke förutsätter att den förvaltande parten eller något bolag inom samma koncern har en
avtalsenlig skyldighet att sköta Solivinds administration.
I den utsträckning ordinarie ledamöter eller vice ordförande inte har utsett av den förvaltande parten
enligt ovan får i stället ordinarie föreningsstämma utse ledamot eller vice ordförande.
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden till dess att nästa ordinarie
föreningsstämma har hållits.
Styrelseledamöternas respektive suppleanternas mandatperiod upphör genom:
o
o
o

Frivillig avgång, vilken ska anmälas skriftligen till styrelsen minst 30 dagar innan avgången.
Mandatperiodens upphörande, eller
Avgång på grund av beslut på föreningsstämma.

Styrelseledamot som har utsett av den förvaltande parten kan även entledigas av denne.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som
styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röster för vid sammanträdet.
Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande.
§ 12
Ordinarie föreningsstämma hålls på den plats styrelsen bestämmer under september månad varje år.
På föreningsstämma berättigar en andel i Solvind till en röst på stämman. Var röstberättigad får rösta
för fulla antalet av hen ägda och företräda andelar utan begränsning i rösttalet. Röstberättigad är dock
endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot Solivind och som inte uppsagt sig till utträde eller
uteslutits.
Omröstning sker öppet om inte föreningsstämma beslutar annat. Val, förutom val av funktionärer vid
föreningsstämma, verkställs dock genom sluten omröstning om någon röstberättigad begär det.
Styrelseledamöter, verkställande direktör eller verksamhetsförvaltare och externa revisorer har rätt att
deltaga på föreningsstämma även om de inte är medlemmar i Solivind.
§ 16
På ordinarie föreningsstämma ska följande ärende förekomma:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stämmans öppnande.
Val av ordförande.
Val av protokollförare.
Godkännande av röstlängd.
Val av två justeringsmän.
Fråga om stämman utlyst i behörig ordning.
Framläggande av årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
Framläggande av revisorernas berättelse.
Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning.
Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
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10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören eller
verksamhetsförvaltare för den tid revisorernas berättelse omfattar.
11. Presentation av de styrelseledamöter som i förekommande fall har tillsats av den förvaltande
parten enligt 7 §.
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelseordförande och de
styrelseledamöter och suppleanter som ska väljas av stämman.
13. Val av revisorer.
14. Val av valberedning bestående av tre personer som till ordinarie föreningsstämma senast i
mars månad ska föreslå antal styrelseledamöter och förslag till va av funktionärer.
15. Övriga ärenden enligt lag eller dessa stadgar som kan förekomma på stämman.
16. Stämmans avslutande.
Vid extra föreningsstämma må förutom punkterna 0 – 5 och 16 ovan inga andra ärenden bli föremål
för beslut utöver de som angivits i kallelsen.
Stockholm den 20 februari 2022

Styrelsens svar på Motion 2 Carl Henric Bramelid
Lagen om ekonomiska föreningar innehåller en möjlighet att utse en vd, men ingen skyldighet.
Styrelsen har valt att ha en verksamhetsförvaltare som samtidigt är extern firmatecknare. Det
innebär att verksamhetsförvaltaren på samma sätt som en vd kan sköta den löpande förvaltningen
av föreningen.
När det gäller att styrelsen har ledamöter från det elbolag som föreningen köper tjänster av så är
det något som funnits med sedan starten av föreningen och beror på att det var OX2 (Utellus) som
bildade föreningen. Att ha det elbolag som förvaltar föreningen med i styrelsen anser styrelsen
tillför föreningen kompetens och det är därför en del av vårt avtal med Telge Energi.
När det gäller övriga förslag till stadgeändringar så tar styrelsen med sig dessa till nästa
genomgång av stadgarna, men föreslår inte att de beslutas på denna stämma. Styrelsen föreslår
att motionen avslås.

17. Motion 3 Carl Henric Bramelid om föreningens framtid
Motion om föreningens framtid
Med nuvarande ekonomi behöver föreningen utvärdera framtid. Det alternativ som finns är
1. Föreningen fortsätter men då måste man återställa föreningens egna kapital.
2. Fusion enligt kapitel 16 i lagen om ekonomiska föreningar.
3. Konkurs eller tvångsmässig likvidation.
Konkurs är inte något önskvärt utan någon av det två första alternativen, styrelsen behöver ta fram
underlag till föreningsstämman om vilka alternativ att ta ställning till.
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Därför yrkar motionären
att föreningsstämman tar ställning till föreningen ska fortsätta sin verksamhet eller genomföra fusion
enligt kapitel 16 enligt lag, baserat på styrelsens underlag till föreningsstämman.

Styrelsens svar på Motion 3 Carl Henric Bramelid
Styrelsen har till extrastämman föreslagit en ny strategi för att köpa och sälja verk så att de finns
där medlemmarna har sin förbrukning, dvs att fortsätta föreningens verksamhet. Styrelsen anser
därmed att motionen kan tillstyrkas.

18. Motion 1 Magnus Gyllenstrand Återköp av andelar
Att föreningen inte kan köpa tillbaka andelar utan att kunna sälja dem vidare anser jag vara fel. Då
föreningen har tillgångar i form av vindkraftverk önskar jag att dessa värderas och värdet sätts i
relation till befintliga andelar. På så sätt kan alla medlemmar se vad det faktiska värdet är per andel.
Därefter kan medlemmen fatta ett informerat beslut om andelarna ska behållas eller lösas in av
föreningen eller säljas till någon annan på ett framtida andelstorg. Detta vore bättre än att fullständigt
likvidera föreningen och avveckla den. Vid likvidering blir alla medlemmar tvångsinlösta. På detta sätt
kan delar av föreningen leva kvar. Jag föreslår därför: Att styrelsen värderar den befintliga
vindkraftsparken och därefter erbjuder samtliga medlemmar att återköpa andelar till ett pris som
baseras på föreningens värde per andel

Styrelsens svar på Motion 1 Magnus Gyllenstrand
För närvarande har inte föreningen kapital för att kunna erbjuda återköp av andelar. Vi skulle vara
tvungna att sälja av verken för att kunna återköpa andelar. Vi har för avsikt att driva föreningen vidare
och kommer förhoppningsvis i framtiden kunna erbjuda återköp av andelar. Det bokförda värdet per
andel uppgår i det senaste bokslutet 2021-12-31 till 67 kr/andel. Vi har för avsikt att öppna ett
andelstorg där medlemmar kan köpa och sälja andelar. Styrelsen föreslår att motionen avslås.
.
19. Motion 2 Från Magnus Gyllenstrand Stadgeändringar
Jag föreslår en förändring i stadgarna så att vi alltid genomför stämmor med möjlighet till virtuellt
deltagande. På så sätt minskar vi behovet av resor samt möjliggör för alla medlemmar att enkelt delta.
Idag finns det inget som hindrar virtuellt deltagande, men inte heller något som tvingar fram det.
Förslag: Att styrelsen tar fram ett förslag till stadgeändring som förtydligar §12, så att virtuellt
deltagande alltid ska vara möjligt.
Jag föreslår även att vi moderniserar §13 för att dels slippa annonskostnader och dels nå flertalet
medlemmar.
Förslag: Modernisera §13, ersätt: Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna ska bringas till
deras kännedom företrädesvis via Solivinds hemsida men kan även ske genom epostmeddelande,
brev eller annons i Dagens Nyheter eller i Svenska Dagbladet. Ny lydelse: Kallelser och övriga
meddelanden till medlemmarna ska bringas till deras kännedom via Solivinds hemsida samt genom epostmeddelande.
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Styrelsens svar på Motion 2 Magnus Gyllenstrand
Styrelsen yrkar på bifall att ändra §12 så att virtuellt deltagande blir möjligt.
När det gäller § 13 föreslår styrelsen att motionen avslås eftersom den gamla texten är mer
heltäckande. Det finns medlemmar som inte har e-post och därför bör brev också användas.
.

20. Motion 1 Magnus Gustavsson. Stadgeändring §7
Stadgeändring
Nuvarande stadgar tillåter underligt nog att leverantörer och andra externa intressenter i föreningens
inre angelägenheter ska ha rätt att utse 2 av styrelsens ledamöter.
Detta är naturligtvis helt orimligt och leder per automatik till otaliga jävs-situationer.
Stadgarna måste därför ändras.
Nuvarande lydelse:
§ 7 Styrelse
Solivinds angelägenheter sköts av en styrelse, vilken består av lägst tre och högst
nio ordinarie ledamöter samt högst fem suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i den
ordning de valts av föreningsstämma. Suppleanterna har rätt att närvara vid
styrelsens sammanträden. Styrelsens medlemmar behöver ej vara medlemmar i
föreningen.
En av styrelsens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Styrelsen kan utse
verkställande direktör eller verksamhetsförvaltare, vilken ska ha ansvaret för den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
Styrelsens ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter väljs årligen på
ordinarie föreningsstämma.
Den av föreningen utsedde förvaltande parten har dock rätt men inte skyldighet att
årligen inför ordinarie föreningsstämma utse två av styrelsens ledamöter. En av
dessa två ledamöter får inför ordinarie föreningsstämma av den förvaltande utses till
vice ordförande. Om den förvaltande parten har utsett en ledamot eller vice
ordförande inför ordinarie föreningsstämma och en plats blir vakant under
verksamhetsåret, så har den förvaltande parten rätt att utse en ersättare som ska
fullfölja mandatperioden för den ledamot som ersatts. Rätten att utse ledamöter
och vice ordförande enligt detta stycke förutsätter att den förvaltande parten eller
något bolag inom samma koncern har en avtalsenlig skyldighet att sköta Solivinds
administration.
I den utsträckning ordinarie ledamöter eller vice ordförande inte har utsetts av den
förvaltande parten enligt ovan, får istället ordinarie föreningsstämma utse ledamot
eller vice ordförande.
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden till dess att nästa
ordinarie föreningsstämma har hållits.
Styrelseledamöternas respektive suppleanternas mandatperiod upphör genom:
- frivillig avgång, vilken ska anmälas skriftligen till styrelsen minst 30 dagar innan
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avgång
- mandatperiodens upphörande, eller
- avgång på grund av beslut på föreningsstämma.
Styrelseledamot som har utsetts av den förvaltande parten kan även entledigas av
denne.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de
närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträdes av ordföranden.
Jag föreslår att stämman ska besluta att omgående ändra §7 till följande lydelse:
§ 7 Styrelse
Solivinds angelägenheter sköts av en styrelse, vilken består av lägst tre och högst
nio ordinarie ledamöter samt högst fem suppleanter. Suppleanterna tjänstgör i den
ordning de valts av föreningsstämma. Suppleanterna har rätt att närvara vid
styrelsens sammanträden. Styrelsens medlemmar behöver ej vara medlemmar i
föreningen.
En av styrelsens ledamöter ska vara styrelsens ordförande. Styrelsen kan utse
verkställande direktör eller verksamhetsförvaltare, vilken ska ha ansvaret för den
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.
Styrelsens ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter väljs årligen på
ordinarie föreningsstämma.
Samtliga styrelseledamöter och suppleanter utses för tiden till dess att nästa
ordinarie föreningsstämma har hållits.
Styrelseledamöternas respektive suppleanternas mandatperiod upphör genom:
- frivillig avgång, vilken ska anmälas skriftligen till styrelsen minst 30 dagar innan
avgång
- mandatperiodens upphörande, eller
- avgång på grund av beslut på föreningsstämma.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de
närvarande röstar för vid sammanträdet. Vid lika röstetal gäller den mening som
biträdes av ordföranden.

Styrelsens svar på Motion 1 Magnus Gustavsson
När det gäller att styrelsen har ledamöter från det elbolag som föreningen köper tjänster av så
är det något som funnits med sedan starten av föreningen och beror på att det var OX2
(Utellus) som bildade föreningen. Att ha det elbolag som förvaltar föreningen med i styrelsen
anser styrelsen tillför föreningen kompetens och det är därför en del av vårt avtal med Telge
Energi.
Stadgarna är i linje med föreningens avtal med Telge Energi. Avtalet gäller till 30 mars 2025.
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.
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21. Motion 2 Magnus Gustavsson. Nyval av styrelse
Nyval av styrelse
Nuvarande stadgar tillåter underligt nog att leverantörer och andra externa intressenter i föreningens
inre angelägenheter ska ha rätt att utse 2 av styrelsens ledamöter.
Detta är naturligtvis helt orimligt och leder per automatik till otaliga jävs-situationer.
Jag föreslår att som följd av motion 1:s antagande, gällande ändring av §7 i stadgarna, ska stämman
besluta att utse ny styrelse som uppfyller den nya §7

Styrelsens svar på Motion 2 Magnus Gustavsson
Stadgarna är i linje med föreningens avtal med Telge Energi. Avtalet gäller till 31 mars 2025.
Styrelsen föreslår därför att motionen avslås

22. Motion 3 Magnus Gustavsson. Nyval av revisor
Nyval av revisor
Nuvarande revisor har kopplingar till leverantör, OX2.
Detta är naturligtvis helt orimligt och leder per automatik till otaliga jävs-situationer rörande viktiga
affärshändelser i föreningen. Jag föreslår att stämman ska besluta att entlediga nuvarande revisor och
välja en ny, oberoende revisor att tillträda omgående.

Styrelsens svar på Motion 3 Magnus Gustavsson
Revisorn är vald av årsstämman 2021 och ny årsstämma hålls i september 2022. Att byta
revisor när större delen av mandatperioden redan passerat vore olyckligt och kostsamt för
föreningen. Styrelsen kan däremot upphandla revisortjänsten för en kommande
verksamhetsperiod. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

23. Motion 4 Magnus Gustavsson. Kostnadsanalys och omförhandling av avtal
Budget och kostnadsreduktioner
Föreningens verksamhet har sedan start präglats av otydlighet och oklar styrning. Flera tveksamma
beslut har tagits under årens gång vilket påverkat likviditet mm negativt och skadat medlemmarnas
ekonomiska intressen.
Vi föreslår att budget för nästkommande verksamhetsår skall föreläggas ordinarie föreningsstämma
för ställningstagande och beslut. Vi föreslår att kostnadsreduktion genomförs; att Styrelsen genomför
kostnadsanalys inom alla relevanta kostnadsområden och tar in offerter från olika leverantörer.
Prioritera områden som ger störst kostnadsreduktion och fortsätt efterhand nedåt i listan. Styrelsen
redovisar sin plan vid nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsens svar på Motion 4 Magnus Gustavsson
Föreningen har redan vidtagit de föreslagna åtgärderna och finns beskrivna på föreningens
hemsida under ”Vanliga frågor och svar”. Styrelse och verksamhetsförvaltare kommer löpnade
att fortsätta arbetet med att omförhandla avtal i syfte att förbättra likviditet och minska
kostnader. Styrelsen kommer även att redovisa utfallet av genomförda kostnadsreduktioner vid
den ordinarie stämman 2022.
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
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24. Motion 5 Magnus Gustavsson. Utredning av alternativa affärs och prismodeller
Åtgärder som reducerar elområdenas påverkan
Vi föreslår att Styrelsen utreder och föreslår åtgärder som reducerar elområdenas påverkan på elpriset
i god tid inför en beslutande föreningsstämma.
Vidare att Styrelsen presenterar en strategi för föreningens framtid vid nästa ordinarie
föreningsstämma, liksom att Styrelsen utreder olika framtida finansieringssätt för ersättnings- eller
tilläggsproduktion (vindkraft, solkraft eller annat), förutsatt att det är medlemmarnas önskan att
föreningen skall fortleva som en ekonomiskt konkurrenskraftig leverantör av el. Styrelsen utreder
också om man kan kvarstå som medlem i Solivind men köpa elen från annat håll – och därmed ta ut
avkastningen från sina andelar i form av utdelning. Alternativa företagsformer inkl skatteeffekter
beaktas.
Styrelsens svar på Motion 5 Magnus Gustavsson
Styrelsen har utrett och föreslår åtgärder för att minska elområdenas påverkan på stämman 16
maj genom en ny strategi för att omfördela verken så att de finns där medlemmarnas har sin
elförbrukning och lägger också fram förslag på ny prismodell.
Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

25. Motion 6 Magnus Gustavsson. Stämmobeslut vid köp och sälj av tillgångar
Försäljningar och köp av tillgångar
Flera investeringar och avyttringar har skett utan medlemmarnas godkännande genom åren.
Vi föreslår att försäljning eller köp av tillgångar av väsentligt värde eller åtgärder som väsentligt
påverkar föreningens ekonomi måste föregås av ett stämmobeslut.

Styrelsens svar på Motion 6 Magnus Gustavsson
Styrelsen har till extrastämman föreslagit en ny strategi för att köpa och sälja verk så att de
finns där medlemmarna har sin förbrukning. Genomförandet kommer innebära ett flertal köp
och försäljningar av verk där beslut om de enskilda affärerna kommer att fattas av styrelsen.
Något annat är inte praktiskt genomförbart, men styrelsen delar helt och fullt motionärernas
förslag att det krävs stämmobeslut för att genomföra strategin om att köpa och sälja verk.
Styrelsens förslag är motionen tillstyrkes med ändringen att stämman fattar beslut om
strategin, men inte om varje köp o försäljning.

.
26. Motion 9 Magnus Gustavsson. Uppdatering av kontaktinformation i medlemsregistret
Medlemsregistret
Ett medlemsregister måste enligt lagen om ekonomiska föreningar innehålla namn, kontaktuppgifter,
andelstal, inbetald insats, datum för inträde mm.
Det har visat sig att delar av detta saknas, iaf vid de besök som gjorts på föreningens kansli (Telge
Energis kontor). Föreningen använder e-mail som primär kontaktuppgift för kallelser mm till
medlemmarna, och då krävs enligt lag att även e-mail ska vara en del av medlemsregistret rent
formellt.
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Jag föreslår att medlemsregistret kompletteras med de uppgifter enligt ovan som krävs enligt lag,
samt att uppgiften om e-mail även förs in i stadgarna som en av de uppgifter som medlemsregistret
ska innehålla.
Styrelsens svar på Motion 9 Magnus Gustavsson
Det saknades aktuell kontaktinformation på vissa medlemmar vid övergången från Utellus till
Telge Energi. Telge Energi jobbar aktivt med att uppdatera och komplettera information som
saknas i medlemsregistret. Det finns dock fortfarande medlemmar som inte aktivt använder epost och har därför ingen e-postadress. Till medlemmar som inte har någon e-postadress
registrerad eller e-postadress som studsar tillbaka måste föreningen skicka fysiska brev tills
vidare. I dessa brev uppmanas medlemmar att kontakta Telge Energi för att uppdatera sina
kontaktuppgifter. Självklart skall medlemsregistret innehålla det som lagen kräver, men
styrelsen anser inte att det är rimligt att göra en stadgeändring där det krävs email adress för
att vara medlem i föreningen.
Styrelsen anser motionen besvarad.

27. Motion Lasse Generyd. Resurs för översyn av stadgar
Översyn av stadgar
Jag vill att vi ska göra en översyn av föreningens Stadgar och anmäler mig som en frivillig att ingå i
den lilla grupp som sänt in en liknande motion.
Styrelsens svar på Motion Lasse Generyd
Stadgarna ses över löpande och ändrades senast i slutet av 2020. Vid extrastämman finns
även förslag på en stadgeändring av §1 med som styrelsen med ett tillägg har tillstyrkt.
Styrelsen ser att ett behov av att ändra stadgarna kan uppkomma i samband med de
utredningar som ska göras om tex affärsmodeller och att det då kan vara ett lämpligt tillfälle att
ha en övergripande genomgång av stadgarna. Styrelsen återkommer när en översyn ska
startas genom att informera om det på hemsidan och välkomnar hjälp i en stadgeöversyn.
Styrelsen anser att motionen är besvarad.

28. Motion nr 1 från Anders Schüllerqvist - Solivind bör utreda en fusion med SVEF
Bakgrund
Solivind har omfattande problem med balansen i produktionen, vilket har lett fram till en oerhört hög
prisökning och ekonomiska problem. Vindkraftskooperativet SVEF å sin sida har mycket god balans i
produktionen och god ekonomi och låga medlemspriser. En fusion skulle kunna ge en vinn-vinnsituation.
SVEF är ett vindkraftskooperativ som bildades 1998 och som har 12 vindkraftverk + en
solcellsanläggning. 10 av verken och solcellsanläggningen är i prisområde 3 och 4 och 2 verk är i
område 1. Man har en strategi för en produktion som är minst dubbelt mot medlemmarnas behov för
att få balans i föreningen och har sedan de olika elprisområdena infördes varit mycket noga med att se
till att man har produktion i resp. elprisområde, som motsvarar minst medlemsbehovet i resp.
elprisområde.

Känslighet - Öppen
I SVEF är andelarna värda 800 kr styck, medan andelarna i Solivind enligt förvaltaren har värdet 67 kr.
Motionärens andelar har alltså sjunkit från 609 kr per andel till 67 kr beroende på olika misstag som
Solivind gjort
Just nu har SVEF en mycket stor överkapacitet vilket ger en mycket bra balans. Ett prisexempel den 1
feb -22 på medlemsel för område SE3 är 37,5 öre per kWh inklusive moms medan Solivind i februari
2022 har priset 160 öre per kWh inklusive moms.
Min analys visar på god kompetens i SVEF:s styrelsen, bra information på hemsidan och bra
kundtjänst.
En fusion och fördelarna med denna
Analyserar man effekterna av en fusion mellan dessa två föreningar visar denna på potentiellt mycket
stora fördelar - en vinn-vinn situation. De nuvarande problemen i Solivind med högt pris, dålig balans
och dålig ekonomi kan lösas i en fusion. SVEF bör genom de stordriftsfördelar man får vid en fusion
på sikt kunna ytterligare förbättra lönsamheten.
Värdet på Solivinds andelar och Solivinds vindkraftverk måste noga värderas och motionärens analys
visar att man vid en fusion kan beräkna Solivinds andelar till 480 kr och eventuellt något mer beroende
på stordriftsfördelar SVEF kan uppnå. För att kunna fusionera och komma in i en förening med låga
medlemskostnader och högt värde på andelarna måste Solivids medlemmar naturligtvis komplettera
sin investering. En analys visar att detta är klart ekonomiskt gynnsamt.
Vi medlemmar måste bita i det sura äpplet och inse att våra andelar inte är värda så mycket. Men just
i fusion kan vi få ett värde av att vi har många bra funktionerande vindkraftverk och att vi medlemmar
visat att vi vill investera i ett vindkraftskooperativ. Därav det högre värdet jag beräknat.
Jag motionerar därför att…….
Styrelsen i Solivind skall omgående starta en analys av hur en fusion kan gå till och starta
förhandlingar med SVEF. Denna motion har ett stort stöd hos många medlemmar i Solivind
som uttalat sig på Facebook-siten ”Medlemmar i Solivind”. SVEF har också uttalat sig positiv
till en fusion

Styrelsens svar på Motion 1 Anders Schüllerqvist
Styrelsen har redan pratat med SVFför att utbyta erfarenheter och kommer fortsätta samtalen för att
se om intresse för ett samgående finns. Styrelsen anser motionen besvarad.

29. Motion 2 från Anders Schüllerqvist - Informationen på hemsidan är under all kritik och
måste omgående förbättras
Bakgrund
Informationen på hemsidan är under all kritik. Medlemmarna har ingen möjlighet att själva
analysera föreningens resultat, beroende på att mycket väsentlig information överhuvudtaget inte
läggs upp. Man presenterar inte heller vad man beslutar i styrelsemötena. Det tycks som om
styrelsen medvetet försöker undanhålla medlemmarna information både om produktionen och det
ekonomiska resultatet. Man säger lite då och då att information skall komma på hemsidan, men
denna information dyker ändå inte upp och måste omgående förbättras. Skall vi medlemmar få
information om hur det går för föreningen och vad Styrelsen beslutar måste medlemmarna rösta
för denna motion.
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Jag motionerar alltså att...
1)

Styrelsen skall tillsätta en person i styrelsen eller adjungerad till styrelsen med uppgift att
förbättra informationen. Detta bör vara en person som inte har med koppling till Telge Energi.
Positionen kan vara arvoderad.
2) Styrelsen skall se till att åtkomsten till hemsidan förbättras. För många är föreningens
information svår att hitta
3) Månadsvis skall medlemmarna via hemsidan informeras om



Styrelsens olika beslut vid senaste styrelsemöte/möten
En detaljerad presentation av senaste månads produktion. Detta skall inkludera produktion
per prisområde och medlemsleveranser per prisområde samt ersättning för el-leveranser till
nätet och återköp för leverans till medlemmarna också per prisområde

4) Styrelsen skall månadsvis via e-mail sända ut ett enkelt informationsblad till
medlemmarna med sammanfattning av informationen enligt punkt 3 ovan
5) Styrelsen skall se till att Solivinds hemsida uppdateras med bl.a följande information.
· Sammanfattning av senaste två årens styrelseprotokoll
· Summering av händelser som lett fram till den nuvarande situationen och vad Styrelsen och
Telge Energi gjort för att undvika den drastiska prisutvecklingen med tillämpliga åtgärder
och/eller påverkan av politiker och myndigheter.
· Hur försäljningen av nya andelar påverkat utvecklingen.
· Vad Telge Energi gjort för att förbättra föreningens ekonomi.
· En detaljerad information om produktionsstatistik, försäljning till marknaden och återköp
från marknaden m.m. allt fördelat på prisområden för hela 2021 fördelat på
månader. Denna information skall tydligt visa vinst/förlust per månad under 2021.
· Presentation av åtgärder styrelsen planerar i sitt arbetssätt för att undvika liknande problem i
framtiden och för att återgå till ett medlemspris som är c:a 35 öre per kWh.
Denna motion har ett stort stöd hos många medlemmar i Solivind som uttalat sig på Facebook-siten
”Medlemmar i Solivind”.

Styrelsens svar på Motion 2 Anders Schüllerqvist
Styrelsen håller med om att informationen varit bristfällig och håller på att förbättra informationen på
hemsidan. Ett extra medlemsmöte genomfördes digitalt i februari med ca 500 deltagare för att informera
och även svara på frågor. Ett stort antal frågor o svar har därefter lagts ut på hemsidan. Styrelsen har
under vintern gett Telge Energi i uppdrag att förstärka sin kundtjänst för att svara på frågor i telefon och
via mail. Ordförande och verksamhetsförvaltaren har svarat på ett stort antal frågor via mail och
telefonsamtal för att svara upp på medlemmarnas behov av information pga. konsekvenserna av de
stora elområdesskillnaderna. Styrelsen anser därmed att en stor del av det som beskrivs i
motionen har genomförts och styrelsen föreslår att motionen avslås.

30. Motion nr 3 från Anders Schüllerqvist - Krav på bättre medlemsinflytande och
medlemsinformation
Bakgrund
Styrelsen har under perioden januari - mars 2022 på olika sätt försökt hindra medlemmar att få
relevant information om den uppkomna situationen, vilka beslut Styrelsen fattat och hur vår produktion
går mera i detalj. Detta är inte acceptabelt och Styrelsen måste ändra sin attityd.
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Jag motionerar därför att



Styrelsen i Solivind skall anamma en ny attityd till medlemsinformation och
medlemsinflytande i föreningen.
Styrelsen i Solivind skall börja med månatliga informationsblad per e-mail som skall utnyttjas
för förbättrad kommunikation med medlemmarna bl.a på detta sätt
·
·
·
·
·

Man kan i nyhetsbladet förutom relevant information be om synpunkter på arbetet i
föreningen
När man får in medlemsförslag kan man berätta om detta förslag i bladet
Man kan säga att ett insänt förslag är intressant och skall utredas
Man kan säga att man kommer att föreslå omröstning på en kommande stämma i vissa
ärenden av intresse
Eller då en grupp medlemmar önskar kontakt med andra medlemmar så kan detta
möjliggöras genom information i nyhetsbladet.

Styrelsens svar på Motion 3 Anders Schüllerqvist
Medlemsinformationen har varit bristfällig under vintern och styrelsen har genomfört en rad åtgärder för
att förbättra den. Solivind lägger nu löpande ut information på hemsidan, har hållit ett extra
medlemsmöte i februari med möjlighet för att ställa frågor och få svar under mötet, samt sänder ut
medlemsbrev. Styrelsen har kallat till en extrastämma för att hantera inkomna motioner från
medlemmar och stämman beslutar om förslagen skall genomföras. Styrelsen föreslår att motionen
avslås.

31. Motion nr 4 från Anders Schüllerqvist - Kräv återbetalning från Telge Energi på 178 000
kr som Telge Energi fick in på den olönsamma försäljningen av andelar i Solivind.
Bakgrund
Telge Energi fick in 178 000 i provision på att sälja nya andelar i Solivind, något som från dag ett var
en olönsam affär. Rena Ebberöds Bank. Telge Energi skall som förvaltare söka att på bästa sätt
arbeta för medlemmarna i Solivind:s bästa. Gällande försäljningen av andelar har förvaltaren Telge
Energi uppenbarligen inte arbetat för medlemmarnas bästa utan för Telge Energis bästa. Tidigare har
Solivind vid ett flertal tillfällen hävdat att det var 5000 nya andelar som såldes, men nu 11 mars säger
man helt plötsligt att det var 3560 nya andelar som såldes. Detta ett nytt exempel på de svårigheter vi
medlemmar har att få korrekt information om vad som förevarit i föreningen. Man har svårt att få
information och svårt att veta om den information som man får är korrekt. Motionären har på facebooksiten "Medlemmar i Solivind" hävdat att man sålde 5000 nya andelar, men denna information från
Solivinds kundtjänst var tydligen fel. Eller också är den nya uppgiften fel. Vem vet, men Telge Energi
skall i vilket fall betala tillbaka sin provision.
Jag motionerar därför att:
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Styrelsen skall återkräva 178 000 som Telge Energi tog in som provision i denna försäljning som inte
var till Solivinds bästa utan bara till Telge Energis bästa. Det bör anses som avtalsbrott
Styrelsens svar på Motion 4 Anders Schüllerqvist
Oavsett vilken produkt/tjänst som någon aktör skall sälja så tillkommer det alltid marknads- och
försäljningskostnader som ingår i försäljningspriset för själva produkten för de resurser som krävs för
försäljning och marknadsföring. Avtalet med ersättning för att sälja andelar är en del av avtalet när
administrationen togs över från Utellus så det är inget vi kan kräva. Vad gäller antalet så såldes det ca
5000 andelar men efter förlängd ångerrätt återstod 3560 andelar. Styrelsens strategi var att föreningen
skulle återköpa lika många andelar som såldes där all administration för återköpsprocessen ingår i
ersättningen till Telge Energi för försäljning. Uppdraget att sälja andelar togs av styrelsen eftersom det är
viktigt att föreningen kan börja sälja andelar igen för att kunna börja återköpa andelar från de medlemmar
som vill sälja. Försäljningen av andelar tillförde föreningen, drygt 700 000 kr.
Styrelsen föreslår att motionen avslås

32. Motion nummer 5 från Anders Schüllerqvist - Publicera planen för att komma tillbaka
till medlemspriset 35 öre per kWh
Bakgrund
En huvuduppgift för styrelsen måste vara att se till att medlemmarna kan köpa el till
självkostnadspriset 35 öre per kWh . Vi är långtifrån detta och beroende på bristande information till
medlemmarna finns ingen möjlighet att avgöra hur Solivinds styrelse arbetar för att komma tillbaka
till medlemspriset 35 öre per kWh.
Utan tilltro till styrelsens arbete och utan kunskap om vad Styrelsen planerar är det enda vettiga man
som medlem kan göra är att gå med i ett annat vindkraftskooperativ, som fungerar bättre än Solivind
och lämna sina andelar i Solivind åt sitt öde. Jag vill ha en bättre möjlighet.
Jag motionera därför att...
Styrelsen skall på hemsidan publicerar sin plan för hur man planerar att komma tillbaka
till medlemspriset 35 öre per kWh. Självkostnadspris var hela grunden för att föregångaren till
Solivind bildades och en mängd medlemmar satsade stora pengar i föreningen.
Den expertis vi har i styrelsen måste med sin kunskap ha ett antal alternativa möjligheter att
analysera och vi medlemmar måste få en tilltro till styrelsen genom att vi får klart för oss om vilka
vägar man planera att gå för att nå ett medlemspris på c:a 35 öre per kWh igen.

Styrelsens svar på Motion 5 Anders Schüllerqvist
Det finns redan information på hemsidan om vilka åtgärder föreningen vidtagit för att sänka
kostnaderna. Styrelsens förslag på en plan för att sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3 finns
med för beslut på extrastämman. Styrelsen anser motionen besvarad.
.
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33. Motion nr 6 från Anders Schüllerqvist - Krav på en ny strategi - dvs ett
nytt dokumenterat arbetssätt i Solivinds styrelse
Bakgrund
Solivind har de senaste åren uppenbarligen haft en totalt felaktig strategi/arbetssätt för sitt arbete,
vilket till slut ledde fram till en mycket hög prisökning på medlemsel i februari 2022. Vår förening har i
februari 2022 medlemspriset 160 öre inklusive moms i SE3, medan ett annat vindkraftskooperativ
- SVEF har medlemspriset 37,5 öre inklusive moms. Våra andelar har enligt vår förvaltare värdet 67
kr medan SVEF:s andelar har värdet 800 kr. Solivinds Styrelse har uppenbarligen haft ett helt felaktig
arbetsätt, som gjort att föreningen hamnat så totalt snett.
En dålig del av nuvarande strategi har varit att man minskat överkapaciteten genom försäljning av verk
i SE3, vilket bidragit till föreningens dåliga ekonomi. En annan dålig strategi är att Styrelsen
uppenbarligen siktat på att lägga ner föreningen då nuvarande verk tjänat ut -detta istället för att
helat tiden addera nya verk, som kan ersätta föråldrade verk. Om 10-15 år skall enligt Styrelsens plan
föreningen läggas ner och vi förlorar våra insatser i förnybar energi. Styrelserepresentanter upprepar
gång på gång detta slutdatum.
Man kan också konstatera att under hela 2021 gav försäljningen av medlemsel en förlust, som endast
till en del kunde täckas in av ett allt för litet överskott, som dessutom var i fel elprisområde. Man måste
ha ett felaktigt arbetssätt för att nu kunna säga att problemet dök upp i slutet av 2021 - problemet har
funnits under hela 2021. Försäljningen av nya andelar var en annan dålig strategi. En mycket dålig
försäljning som bara Telge Energi tjänade pengar på.
Styrelsen har också den dåliga strategin att försöka undanhålla information från medlemmarna. Det
går inte som engagerad medlem att räkna på föreningens produktion och ekonomi, baserat på den
mycket bristfälliga information som publiceras på hemsidan. Styrelsen vägrar också att publicera vad
man beslutat i styrelsen - ett ofattbart hemlighetsmakeri. När man studerar hur styrelsen i SVEF
arbetar och arbetat så inser man att en styrelse i ett vindkooperativ måste ha en annan
strategi/arbetssätt än vad Styrelsen i Solivind har haft. Vad som understryker detta problem är att
Solivinds styrelse hela tiden hävdar att man gjort allt rätt, men haft otur med okända förhållanden. Har
man inte insikten när man gjort fel lär man inte kunna göra rätt i framtiden
Föreningens bästa strategi är att gå samman med SVEF, vilket presenteras i en annan motion. Denna
motion avser det fall då styrelsen finner att ett samgående med SVEF inte kan genomföras
Jag motionerar därför att...
Stämman skall besluta att för det fall man inte går samman med SVEF skall följande strategi för
föreningens arbete gälla.
1.
2.

En huvudstrategi skall vara att snarast komma tillbaka till medlemspriset på 35 öre per kWh
Föreningen skall successivt öka överkapaciteten i produktionen till minst 50% och helst
mer för att kunna balansera variationer i produktionen och obalansen i medlemmarnas
elprisområde och verkens elprisområden
3. Föreningen skall successivt förbättra balansen i produktionen genom att öka antalet verk i
område SE3
4. Föreningen skall ha strategi att inköpa nya vindkraftverk som gör att föreningen kan leva
vidare då de äldre verken så småningom blir olönsamma att driva vidare
5. Föreningen skall ha en gedigen information på hemsidan som minst månadsvis uppdateras
med aktuella produktionsdata och information om styrelsearbetet och de beslut som styrelsen
tagit.
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6. Föreningens Styrelse skall minska antal medlemmar i styrelsen med koppling till Telge Energi.
Med nuvarande antal medlemmar med Telge-koppling riskerar men att fatta felaktiga beslut
Styrelsens svar på Motion 6 Anders Schüllerqvist
Styrelsens strategi är redan i stora drag i linje med förslagen. Styrelsen har till extrastämman ett förslag
till att sälja verk i SE2 och köpa i SE3 för att få produktionen till samma elområden där föreningen har
medlemmar. Antalet medlemmar från TE i styrelsen är en avtals och stadgefråga. När det gäller att
styrelsen har ledamöter från det elbolag som föreningen köper tjänster av så är det något som funnits
med sedan starten av föreningen och beror på att det var OX2 (Utellus) som bildade föreningen. Att ha
det elbolag som förvaltar föreningen med i styrelsen anser styrelsen tillför föreningen kompetens och
det är därför en del av vårt avtal med Telge Energi.
Stadgarna är i linje med föreningens avtal med Telge Energi. Avtalet gäller till 30 mars 2025. Styrelsen
föreslår att motionen avslås.

34. Motioner från Erik Torin. Förslag till annan prismodell
Hej efter den uppkomna situationen med varierande priser beroende på El område.
Som det är nu får El område 1–2 subventionerar priser för el område 3–4.
Och så kan vi inte ha det. Var och en förstår på det utskicket som Staffan A skickade ut idag
På intäkter 4.5miljoner kostnader på 7.4miljoner.
Alltså back 3 miljoner på en månad
Och då har vi inte gjort någon avsättning för nya verk när de som vi har nu Blir uttjänta.
Det gör att vi omgående måste göra avsättning för nya verk annars blir våra andelar helt värdelösa om
ca 10 år. Så nu har det blivit brådskande att göra avsättningar och för att det ska funka
500 000 andelar/18 miljoner kr =36 kr / andel och år
Detta är uträknat på snittpris 35 öre/KWH
Om vi gör så här så på dagens kurs 250 kr / andel blir det en avkastning på 14%
(Det som jag tycker är att de andelar som Telge har sålt skall tvångsinlösas
För då slipper vi all diskussion om detta de får tillbaka allt de har betalat)
På det priset som jag när jag gick med 670 kr/andel avkastning 5% är en bra avkastning
På satsat kapitel
Bara under december skulle det ge en andels avkastning /100 kr andel. snittpris ca:1.09 kr/Kwh
Jag läste någonting om att 34% av andelarna inte är sålda
500 000*0,34=170 000 andelar
170 000 andelar *36=6 120 000 detta är pengar som kan gå till: amortering,
avsättning till nya vindkraftverk, administration.
Det är bättre att vi får välja elleverantör och få en ekonomisk avkastning på våra andelar.
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För som det är nu så kan vi under inga omständlig heter subventionera
Varandras elpriser.
Och att föreningen ska stå för överförings avgifter mellan områdena blir ohållbart
I förlängningen så behöver vi satsa på vindkraftverk i område 3.
Även kolla på begagnat marknaden för att få bättre ekonomi.
Förslag
#1 andels elen bör bli en utdelning ekonomisk (aktieutdelning)
#2 avsättning bör börja omgående

Styrelsens svar på Motion Erik Torin
Styrelsens strategi är att driva föreningen vidare och lösa dagens problem genom att sänka
kostnaderna, införa ny prismodell och sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3/SE4.
Styrelsen föreslår att motionen avslås för punkt 1 och 2
.
35. Motion Mats Blomberg Avyttra samtliga verk
Bakgrund
I föreningens stadgar står det i §1: Föreningens firma och ändamål Föreningen, vars firma är Solivind
El Ekonomisk Förening, och som i dessa stadgar benämns Solivind, har till ändamål att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen samt deras intresse av att köpa el som producerats på ett
förnybart sätt, samt annan därmed förenlig verksamhet. Den senaste utvecklingen på elmarknaden
har visat att föreningen inte kan leverera el till konkurrenskraftiga priser och kan därmed inte främja
medlemmarnas ekonomiska intressen. Huvudorsaken är den stora skillnaden i priser i elområdena
SE2 och SE3. Föreningens produktion finns till stor del i SE2 där priset är lågt medan konsumenterna
finns till största del i SE3. Denna situation är inte hållbar. Obalansen mellan elområdena kommer att
bestå under lång tid framöver. För att vi ska kunna överleva på sikt måste produktionen ske i SE3.
Föreningen måste då på något sätt investera stort i SE3. Som jag ser det går det inte att genomföra
inom överskådlig tid.
Mitt förslag till stämman
•
•
•

Föreningen avyttrar samtliga vindkraftverk.
Inkomsten från försäljningen delas ut till medlemmarna efter antal vindandelar.
Föreningen avvecklar sin verksamhet.

Styrelsens svar på Motion Mats Blomberg
Styrelsens strategi är att driva föreningen vidare och lösa dagens problem genom att sänka
kostnaderna, införa ny prismodell och sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3. Genom de här åtgärderna
kommer föreningen återigen bli livskraftig. Styrelsen föreslår att motionen avslås.
.
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36. Motion Mattias Enbacka Övergång till en producentförening
Ett förslag till lösning skulle kunna vara att föreningen säljer all producerad el. Det totala överskottet
efter omkostnader fördelas per andel. Man får avdrag på elräkningen motsvarande sina andelar. Ingen
skillnad på elområde, samma avdrag till alla per andel. Alltså det pris man har hos Telge för sin el,
minus sin andel av överskottet för det som produceras av ekonomiska föreningen.
Om det ska vara så att vi har olika pris i olika elområden, med hänvisning till att prisbilden skiljer sig åt.
Då kommer det i praktiken innebära att vi som bor längre söderut har investerat i vindkraftverk i norr
utan att få någon glädje eller nytta av det. Den investeringen blir då helt bortkastad. Då kanske vi ska
fundera på att sälja de vindkraftverken längst i norr.
Med andra ord ser jag ingen bättre lösning än ett vanligt avtalspris med avdrag för andelarnas värde,
som beror på hur ekonomin går i föreningen. Blir det överskott på någons andelar så sparas den och
kvittas mot kommande räkningar. Samma för alla.
Styrelsens svar på Motion Mattias Enbacka
Styrelsens strategi är att driva föreningen vidare och lösa dagens problem genom att sänka
kostnaderna, införa ny prismodell och sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3. Genom de här
åtgärderna anser styrelsen att föreningen återigen kan bli livskraftig och leverera medlemsnytta till
alla medlemmar. Styrelsen kommer parallellt att utreda alternativet att sälja produktionen och ha en
ekonomisk avräkning, samt alternativet att gå ihop med SVEF. De alternativen kommer att vara
med till den ordinarie stämman i september. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

37. Motion Nils Eric Jendelius Avyttring av föreningen
Jag vill motionera om det inte är bättre att sälja de 9st vindkraftverken och sen dela ut pengarna
rättvist till andelsägarna
.
Styrelsens svar på Motion Nils Eric Jendelius
Styrelsens strategi är att driva föreningen vidare och lösa dagens problem genom att sänka
kostnaderna, införa ny prismodell och sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3. Genom de här
åtgärderna kommer föreningen återigen bli livskraftig. Styrelsen föreslår att motionen avslås.

38. Motion Björn Alfthan Utredning upphandling ny förvaltande bolag
Föreslår att styrelsen utreder andra alternativ till Telge Energi som förvaltande bolag för föreningen.
Anledningen till min motion är:
-

Den uppenbara jävssituationen där styrelseledamöter i Solivind också sitter på
beslutsfattande positioner i Telge Energi.
Det faktum att Telge Energi i den rådande situationen inte har föreslagit för föreningens
medlemmar ett avtal direkt med Telge Energi som skulle ha varit billigare för medlemmarna,
särskilt de i SE1 och SE2, och inneburit att föreningen snabbt skulle bygga upp kassan. (Jag
bor i SE3 och har ett rörligt avtal med Telge och betalar just nu 114,35 inkl moms/kWh. Om
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jag legat kvar på Solivind hade min kostnad varit 115,00 exkl moms/kWh. Till detta skall
läggas att jag inte har något straff på 25 öre/kWh på förbrukning utöver mina andelar). Detta
är en enkel logik som Telge Energi hade kunnat föreslagit i stället för att fortsätta att dränera
föreningens kassa. Telge Energis agerande har i mina ögon inte varit för att gagna föreningen
och medlemmarnas intressen utan något annat ligger bakom agerandet.

Styrelsens svar på Motion Björn Alfthan
Telge Energis har ingen som helst påverkan på Solivinds ekonomi, prissättning och affärsmodell.
Solivind har ett förvaltningsavtal med Telge Energi till en fast månadskostnad för administration av
föreningens ekonomi och administration av andelar och andelsel. Telge Energi som går ut i mars
2025. Avtalet med TE är upphandlat enligt konstens alla regler där många andra elbolag erbjöd sina
tjänster och TE lämnade bästa anbudet. Det är inte troligt att något annat bolag skulle gör det bättre
eller billigare. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

39. Motion Mats Olov Malmberg Övergång till en ren producentförening
Så som utvecklingen ser ut inom överskådlig framtid kommer knappast det ursprungliga
konceptet för SOLIVIND(O2 EL EKONOMISK FÖRENING) att fungera. Nuläget är ju att
ursprungsidén har havererat.
T.ex. har följande som från början utlovats ”kapsejsat”.
* Kostnadseffektiv ellösning
* Kontroll över den egna elproduktionen
* En försäkring mot framtida elprishöjningar
Dessutom ser det definitivt inte ljust ut för att andelens pris skulle kunna återbetalas efter
”normalt 20 år” då anläggningen avvecklas/skrotas.
Därför föreslår jag istället att SOLIVIND bara ska ha funktionen att se till att vinsten från
försäljningen av elproduktionen ges som en utbetalning förslagsvis månadsvis på lämpligt sätt
till andelsägarna.
Naturligtvis ska samtidigt tillräckligt med pengar fonderas för att anläggningarna ska kunna
skrotas. Om det blir pengar kvar efter skrotning ska detta också utbetalas till andelsägarna.
Andelsägarna i SOLIVIND ska inte heller vara tvungna att ha elavtal med Telge Energi, utan
kunna välja elleverantör fritt.
Styrelsens svar på Motion Mats Olov Malmberg
Styrelsens strategi är att driva föreningen vidare i dagens form och inte bara ge månadsvis
avkastning. Dagens problem kan lösas genom att sänka kostnaderna, införa ny prismodell och
sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3. Att övergå till att bli en producentförening och enbart lämna
avkastning kommer dock att utredas som ett alternativ och presenteras till den ordinarie stämman i
september. Styrelsen föreslår att motionen avslås.
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40. Motion Tord Elof Johansson Utreda Nya strategier och nya affärsmodeller
Nuläge i Föreningen samt Omvärld
a) Föreningen egna kapital har i stort utraderats, pga nedskrivningar och förluster
b) Förlusterna beror bl.a. på att 5 av våra 9 vindkraftverk ligger i elområde 2 där producerad
el säljs till spotpris (14,63 öre/kWh den 18 mars-22) medan våra leveranser/förbrukning
sker i elområdena 3 och 4 där elen måste köpas in till spotpris (36,81 öre (3:an) samt
85,59 öre/kWh(4:an)). Dvs det blir en förlustaffär, med ett produktionsbaserat pris till
delägarna på 35 öre/kWh. – Kanske är prisskillnaderna strukturella, dvs hotar föreningens
framtida överlevnad, även om egna kapitalet kortsiktigt återställs!
c) Föreningens styrelse har presenterat uppfattningen att inköp av el till spotpriser långsiktigt
kommer att ge den billigaste elförsörjningen till oss delägare, även om detta inte varit fallet
de senaste månaderna.
d) Orsaken till förlusten är elområdesindelningen och oro på olje-/gasmarknaden.
Områdesindelningen kom till för att stimulera utbyggnad av elproduktion i mellan– och
södra Sverige, genom att differentiera priserna på el i de olika områdena. - Dyrare el i
områden med stor förbrukning men mindre/liten produktion. Den indelningen kommer
finnas kvar i framtiden. Tidigare har vi haft ett överskott av el i Sverige som gett låga
spotpriser. Men klimatomställningen här (och i övriga världen) leder till storskalig
elektrifiering av uppvärmning, industri och transporter samtidigt som kärnkraften skall
fasas ut. Man talar om en fördubbling av elbehovet i Sverige i framtiden. Dessutom
integreras elmarknaderna i Europa med t.ex. elexport från Sverige till Tyskland. Där
produceras el även med kol, gas och kärnkraft. Även där kommer uppvärmning, industri
och transporter att elektrifieras. Allt detta sker för att komma ner till 0-utsläpp av CO2 ca
år 2050. Därför kommer det att vara en bristsituation på grön el i Sverige och Europa och
även el i allmänhet. Under omställningen kommer el att produceras med naturgas som
marginell elproduktionsråvara. Dvs de marginella elpriserna blir troligtvis höga även i
framtiden, se figur nedan.
e) Jag bor i en villa och förbrukar ca 14 500 kWh/år, ca 4000kWh i hushållsel, och ca 10 500
kWh för uppvärmning främst under vintern. Det är framförallt under vinternätter som el
förbrukas för uppvärmningen, men då går industri/företag många gånger på lågvarv, med
lägre spotpriser på natten

1. Jag motionerar om följande till styrelsen
a) Ge delägarna en validerad bild av framtidens elmarknad, med hänsyn tagen till
klimatomställningen. – Kommer vi under överskådlig framtid att ha ett överskott på
billigt producerad el som gör att spotinköp av el är fördelaktigare än egen
producerad el. Dvs kommer den ekonomiska situationen att ”rätta till sig” utan att
ytterligare åtgärder behövs?
b) Svara på: Går det att sälja våra kraftverk i elområde 2 och köpa in motsvarande
effekt/energi i elområde 3 och 4. Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna:
ersättning för sålda, investering för köpt samt vilket elpris ger el från inköpta verk?
Hur blir ekonomin för delägarnas elinköp jämfört med tidigare pris på 35 öre/kWh,
samt jämfört med 3 årigt miljöavtal på el med större aktör?
c) Skulle medlemmarna tjäna på att det införs timtaxa/nattaxa på elen?
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d) Om det inte visar sig vara livskraftigt med en lösning enligt b) ovan. Hur kan vi då få
tillbaka våra satsade pengar?
Styrelsens svar på Motion Tord Elof Johansson
Styrelsen har lagt fram information om elmarknaden på medlemsmötet i februari. Till extrastämman
finns förslag med om att sälja verk i SE2 och köpa i SE3 för att hantera elområdesskillnaderna.
Införande av timtaxa utreds och kommer på sikt att införas när alla elkunder i Sverige 2025 får timvis
mätning som standard. Värdet på Solivinds vindkraftverk har ökat under genom året genom att
elpriserna har stigit kraftigt. Det gör att föreningens egna kapital ökat under året, om det justeras för
att vindkraftverken stigit. Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.

41. Motion 1 Hans Gyllensten/Fredrik Ljungqvist. Utredning avyttring av föreningens verk
Som medlemmar och delägare i Solvind Ekonomisk förening kommer vi med nedanstående förslag
inför kommande extrastämma: Vi önskar också att styrelsen tar upp följande motioner till samtal under
stämman:
1.Försäljning av vindkraftverken och återbetalning till andelsägare: Styrelsen utreder avslutande av
föreningen och försäljning av föreningens tillgångar och återbetalning till andelsägare. Låt minst två
oberoende värderare uppskatta föreningens tillgångar inför en eventuell försäljning till marknaden
samt en uppskattning vad detta skulle innebära per andel för andelsägarna
Styrelsens svar på Motion 1 Hans Gyllensten/Fredrik Ljungqvist
Styrelsens strategi är att driva föreningen vidare och lösa dagens problem genom att sänka
kostnaderna, införa ny prismodell och sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3.
Styrelsen föreslår att motionen avslås.

42. Motion 2 Hans Gyllensten/Fredrik Ljungqvist. Övergång till producentförening
Vindkraftverken en passiv inkomstkälla för andelsägarna.
Den el som produceras av föreningens vindkraftverk säljs på marknaden. Andelsägare får utefter antal
andelar vinsten av denna elförsäljning som en passiv inkomst. Andelsägarna ordnar i detta fall egna
privata elavtal på den fria marknaden.

Styrelsens svar på Motion 2 Hans Gyllensten/Fredrik Ljungqvist
Styrelsens strategi är att driva föreningen vidare i dagens form och inte bara ge månadsvis
avkastning. Dagens problem kan lösas genom att sänka kostnaderna, införa ny prismodell och sälja
verk i SE2 och köpa verk i SE3/SE4. Att övergå till att bli en producentförening och enbart lämna
avkastning kommer dock att utredas som ett alternativ och presenteras till den ordinarie stämman i
september. Styrelsen föreslår att motionen avslås.
.

Känslighet - Öppen
43. Motion Joakim Wiklund. Emission för att köpa nya verk
Motionen är följande: Att emitera (ta in nya pengar) till föreningen av befintliga andelsägare och bygga
nya vindkraftverk i elområde 4.
Har inte räknat jättenoga på detta men tror att 200 kr/andel skulle kunna räcka till 3 st nya
vindkraftverk. Då skulle det finnas förutsättningar att behålla vårat fina elpris. Jag tror att de flesta
andelsägare skulle se detta som ett bra alternativ. Man får då mycket för pengarna om man jämför
med att exempelvis installera solceller alternativt investera på börsen. Som sagt har höftat lite då jag
inte vet exakt priser på vindkraftverk och totalt antal andelar i föreningen
Styrelsens svar på Motion Joakim Wiklund
Det är en god idé men styrelsens bedömning är att vi först måste få ordning på ekonomin i
föreningen och ha ett bra medlemspris på elen. Lösningen styrelsen föreslår är: Att sänka
kostnaderna, införa ny prismodell och sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3/SE4. Genom de här
åtgärderna kommer föreningen återigen bli livskraftig utan att ta in nytt kapital. När föreningen
kommit på fötter igen kan förslaget tas upp för ny prövning. Styrelsen föreslår att motionen
avslås.

44. Motion Tommy Erlandsson. Timprisavtal i kombination med vindandelar
Det måste gå att kombinera rörligt timprisavtal med andelsel i Solvind.
Enligt uppgift från Telge Energi i dag 2022-03-23 så går det ej.
Måste gå att bygga en lämplig prismodell för oss medlemmar.
Styrelsens svar på Motion Tommy Erlandsson
Införande av timtaxa i kombination med vindandelar är inte helt enkelt att genomföra då det måste
fastställas vilka timmar på dygnet under en månad som skall tilldelas som andelsel och att dessa
timmar skall gälla för alla medlemmar med timprisavtal. Införande av andelsel i kombination med
timprisavtal utreds och kommer på lite längre sikt att införas. Styrelsen delar motionärens syn att
timpriser är bra, det ger medlemmarna incitament att styra sin förbrukning och därmed påverka
både sin a elkostnader och klimatnytta. Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
.

45. Motion 1 Arne Gröndalen och Mats Johansson. Balans mellan produktion och
förbrukning
Nuvarande läge med ”rörligt pris med viss rabatt” är ett misslyckande för föreningen. Vi föreslår att
föreningen har ett övergripande mål att aktivt sträva efter att producera och leverera vindkraftsel till
självkostnads-/produktionspris till ALLA medlemmar. Detta innebär att produktion/förbrukning behöver
balanseras inom respektive elprisområde för att eliminera de orimliga skillnader på pris mellan
elområdena som vi sett det senaste året.
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Styrelsens svar på Motion 1 Arne Gröndalen och Mats Johansson
Styrelsen delar motionärens förslag att balansera produktion och konsumtion mellan elområdena
och har lagt ett förslag till extrastämman om att genomföra köp och försäljning av verk för att
uppnå detta. Det kommer dock ta tid att skapa denna balans och tills det är gjort måste föreningen
ha en metod att ta ut kostnaderna för elområdesskillnaderna. Det är därför styrelsen även föreslår
en ny prismodell som fördelar kostnaden för elområdesskillnader rättvist mellan samtliga
medlemmar oavsett var i Sverige andelselen förbrukas. Styrelsen anser motionen besvarad.

46. Motion 2 Arne Gröndalen/Mats Johansson. Investering i solelparker
Vi föreslår att man tittar på att inkludera solel i produktionsportföljen (om det inte redan finns).

Styrelsens svar på Motion 2 Arne Gröndalen och Mats Johansson
Vi håller med och tittar på möjligheten att inkludera solel, men styrelsen prioriterar att lösa
obalansen mellan elområdena genom förslaget till extrastämman om att sälja verk i S” och köpa i
SE3 och 4. En investering i solparker kräver att vi säljer nya andelar vilket inte är möjligt i det läge
föreningen är just nu.
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.
.
47. Motion 3 Arne Gröndalen/Mats Johansson Rutiner för kommunikation av elpriser
Vi har noterat att det ibland inte anges om kommunicerade priser är inklusive eller exklusive moms. Vi
föreslår att rutiner införs så att denna information alltid anges så att ingen tvekan finns i vad som
kommuniceras.
Styrelsens svar på Motion 3 Arne Gröndalen och Mats Johansson
Vi håller med om att vi skall vara konsekventa och tydliga om momsen i vår kommunikation.
Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes.
.
48. Motion 1 Norman Wulff Förbättring av information på hemsidan
Eftersom jag upplever att det är svårt att hitta relevant information över föreningen, som till exempel
årsmötes protokollen, kontakt uppgifter till ordföranden / eller föreningen mm. skulle jag vilja att beslut
tas att införskaffa en egen rubrik / flik under TelgeEnergi eller skaffa en egen hemsida. Just nu komma
jag bara åt via gamla mail och om man googla så komma man i första hand till gamla årsredovisningar
…..det behövs ändring. jag stryka på: egen hemsida, alternativ tydlig flik/ rubrik på Telge Energi
hemsida, samt tydligt kontaktinformation hur man kan nå föreningen, styrelsen och ordföranden.
Styrelsens svar på Motion 1 Norman Wulff
Föreningen har en egen hemsida, www.solivind.com som har det motionären efterfrågar. Styrelsen
kommer att informera om hemsidan i alla utskick till medlemmarna för att göra det tydligt var det
finns mer information. Styrelsen anser därmed att motionen är besvarad.
.
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49. Motion 2 Norman Wulff Utarbeta en långsiktig strategisk plan
Under åren har föreningen mer och mer förlorat perspektivet och arbeta mest med att åtgärda akuta
problem. Vid föreningens start så var målet att ersätter nya vindkraftverk när gamla hade tjänat ut och
det ur föreningens egen kapital. Utöver det så skulle man kunna få sin insats tillbaka av föreningen vid
utträde. Alt detta känns väldigt avlägsen. Man sänkte andelspriset för att få in kapital mm. Jag skulle
vilja se en långsiktig beskrivning av föreningens mål och strategier inte minst pg. av krissen vi befinna
oss nu i. Detta också för att kunna ändra på strategien när något oförutsebart händer. Visa är bara
medlemmar då man inte vill förlora alt och hoppas på att man en då kan ta liten ekonomiskt fördel. jag
styrka på: att föreningen arbeta fram en långsiktig plan/strategi (10år) för att säkra och utvecklar
föreningen, där medlems nytta ligga i fokus det vill säger investeringar, och miljövänligt elproduktion i
form av medlemsnjuta. Samt att denna plan ligga till grund för en omvärdering av nästa års 10års
plan. Detta för att säkra föreningens existens och kapital längre än den planerade brukbarheten av
våra vindkraftverk.
Styrelsens svar på Motion 2 Norman Wulff
Vi delar motionärens syn på att det behövs en långsiktig plan för föreningen och styrelsen håller
på att utarbeta en långsiktig strategi och plan för föreningen. Styrelsen föreslår att motionen
tillstyrkes.

50. Motion 1 Gösta Carlberg Övergång till en producentförening
Bakgrund Föreningen är inte längre kapabel att under överskådlig tid kunna leverera låg andelsel så
att föreningens medlemmar kan tillgodogöra sig vindkraftsel till ett lågt medlemspris. Många
medlemmar kommer byta elleverantör och kommer aldrig någonsin att få nytta av sina andelar i
Solivind. Då föreningen inte längre kan tillföra dess medlemmar något ekonomiskt värde, har
föreningen förlorat sin funktion för föreningens medlemmar. För att medlemmarna på ett rättvist sätt
ska kunna tillgodogöra sig ett maximalt värde på sina andelar föreslås följande:
• Att föreningen slutar sälja andelsel och säljer all el på spotmarknaden till dess att vindkraftverken
utrangeras
• Att överskotten som blir av elförsäljningen enligt likabehandlingsprincipen delas ut kvartalsvis i
efterhand till föreningens medlemmar till dess att föreningen avvecklats
Styrelsens svar på Motion 1 Gösta Carlberg
Styrelsens strategi är att driva föreningen vidare och lösa dagens problem genom att sänka
kostnaderna, införa ny prismodell och sälja verk i SE2 och köpa verk i SE3. Genom de här
åtgärderna kommer föreningen återigen bli livskraftig. Att övergå till att bli en producentförening
och enbart lämna avkastning kommer dock att utredas som ett alternativ och presenteras till den
ordinarie stämman i september. Styrelsen föreslår att motionen avslås.
.
51. Motion 2 Gösta Carlberg Särskild granskning av Solivinds ekonomi
Bakgrund Föreningens styrelse har inte förvaltat vårt pund och föreningen är därav konkursmässig.
Eftersom personer som Johan Ihrfeldt, som sitter i förenings styrelse, suttit på dubbla stolar under lång
tid, och tjänat pengar, först på att bygga våra vindkraftverk (hans bolag O(X)2), sedan på att förvalta
föreningen (hans bolag Utellus), och slutligen på sälja el till oss (hans bolag Utellus), bör vi känna
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trygghet i att allt har gått korrekt till. Övergången till Telge Energi med försäljningsprovision på sålda
andelar, trots kraftig förlust för föreningen, känns också märklig. Systemet med olika elområden har
funnit sedan 1:a november 2011. Varför har andra vindkraftskooperativ liknande Solivind klarat en
övergång men inte Solivind? För att medlemmarna ska känna allt görs för föreningens bästa föreslås:
• Att föreningen tillsätter en särskild granskningsman för att granska föreningens förvaltning • Att
föreningen tar beslut om nuvarande styrelsens omedelbara avgång
• Att extrastämman uppmanar kommande årsstämma att ej bevilja ansvarsfrihet i samband med
framläggning av årsredovisning
• Att stämman bemyndigar en ny styrelse att genomföra granskningar och eventuell polisanmälan om
styrelsen finner detta motiverat
• Att nuvarande styrelse, om ny styrelse ej väljs, åläggs att lägga ut samtliga styrelseprotokoll samt
medlemsregister bakom en låst medlemsvägg på föreningens hemsida

Styrelsens svar på Motion 2 Gösta Carlberg
Styrelse och föreningens revisor anser att föreningen skötts väl. De extremt stora skillnaderna i
elpriser mellan Elområde 2, 3 och 4 de senaste månaderna var inget som kunde förutses av
samtliga aktörer i elbranschen.
Styrelseprotokoll är inga offentliga handlingar och bör inte publiceras på hemsidan. Styrelsen har
för att öka informationen till medlemmar lagt ut mer information på hemsidan, frågor och svar på
de vanligaste frågorna, samt haft ett extra medlemsmöte i februari för att informera och svara på
frågor från medlemmarna.
Det vore ett lagbrott att lägga ut medlemsregistret på hemsidan utan att samtliga medlemmar
skriftligen godkänner det.
Föreningen har en valberedning som har i uppgift att föreslå en styrelse vid ordinarie
föreningsstämma Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

52. Motion 10 Magnus Gustavsson. Start av Facebookgrupp
Medlemsforum
En förening med över 4100 medlemmar måste kunna kommunicera med varandra på ett effektivt sätt.
Idag har enskilda medlemmar tagit initiativ till facebookgrupper, discord mm.
Detta måste skötas centralt av föreningen så att merparten av medlemmarna kan få information av
både styrelse och medlemmar på ett enkelt och modernt sätt.
Jag föreslår att styrelsen ordnar så att föreningen får ett eget forum för medlemmarna. Facebook eller
liknande duger inte, och kräver medlemsskap på facebook vilket inte alla har, så det måste vara ett
riktigt forum.
Samtliga medlemmar ska ha möjlighet att skriva inlägg och kommunicera med både styrelse och
andra medlemmar på forumet.
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Styrelsens svar på Motion 10 Magnus Gustavsson
Föreningens kommunikation till medlemmar är framför allt via medlemsbrev, hemsidan och
medlemsmöten. Att starta ett digitalt forum där alla kan göra inlägg kräver resurser både initialt
för att skapa det och löpande för att moderera det enligt lag för att ta bort olämpliga inlägg. Det
skulle bli kostsamt för föreningen. Styrelsen ser positivt på att medlemmar som vill starta och
driva forum för att kommunicera gör det. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

53. Motion 3 Hans Gyllensten/Fredrik Ljungqvist. Start av facebookgrupp
Styrelsen startar Facebookgrupp för att förbättra möjligheten för medlemmarna att engagera och
utbyta åsikter med varandra. Inbjudan till denna facebookgrupp kan sedan skickas ut till alla
andelsägare per mejl. Då ingen av oss andelsägare har övriga andelsägares mejladresser är det svårt
för någon av oss andelsägare att starta en fecebookgrupp på ett sätt så att alla får möjligheten att vara
med.

Styrelsens svar på Motion 3 Hans Gyllensten/Fredrik Ljungqvist
Hemsidan www.solivind.com , medlemsbrev och medlemsmöten är och skall vara föreningens
kommunikationsvägar. Att starta en Facebookgrupp innebär ett stort ansvar och måste modereras
vilket skulle kosta extra resurser. Styrelsen föreslår att motionen avslås

