Södertälje 2021-05-28

VÄLKOMMEN TILL
FÖRENINGSSTÄMMAN FÖR SOLIVIND
Nu är det dags för årets föreningsstämma som för första gången arrangeras av nya förvaltaren
Telge Energi! Föreningens 9 vindkraftverk har under verksamhetsåret 2020 producerat 57,6
miljoner kWh som mestadels förbrukats av föreningens 4 100 medlemmar. På stämman kommer
Kia Agerhem, VD, att informera om verksamheten under det gångna året och Stefan Sundelius
Verksamhetsförvaltare några ord om framtiden.

Datum & plats
Stämman sker tisdag den 22 juni kl. 15:00-16:30.
Eftersom vi fortfarande har restriktioner från Folkhälsomyndigheten att undvika folksamlingar så
kommer vi att erbjuda endast ett digitalt alternativ (Microsoft Teams). Länk till stämman kommer
att skickas ut i ett separat mejl.

Anmäl dig senast 20 juni
Anmäl deltagande senast söndag den 20 juni på solivind@telgeenergi.se. I anmälan behöver du
skriva:
Härmed anmäler jag mig till föreningsstämma och deltar digitalt via Teams och vill få inbjudan och
en länk till mötet på min e-postadress. Du behöver lämna namn, adress och mobilnummer.

Varmt välkommen!
Christina Hillforth, ordförande
Stefan Sundelius, verksamhetsförvaltare

Telge Energi AB
Storgatan 42, Box 633
151 27 Södertälje
Tel. 020-34 40 40
Org.nr 556498-8029
Säte i Södertälje
www.telgeenergi.se

Telge Energi är elbolaget som alltid utmanat branschen. Först sänkte vi priserna, sen
kämpade vi mot kolkraften. Nu tar vi nästa kliv och gör det möjligt för människor och
företag att agera hållbart.

PROGRAM FÖRENINGSSTÄMMA 2021
Tid:

Tisdag den 22 juni kl. 15:00-16:30

Digitalt:

Logga in på länken du fått till Microsoft Teams i god tid innan mötet. Då hinner du se
att det fungerar som det ska innan vi börjar mötet

Hålltider
14:30-15:00 Du kopplar upp dig på webben i god tid innan mötet kl. 15:00
15:00 Ordförande Christina Hillforth hälsar alla välkomna och går igenom program
och praktiska detaljer
15:10 Presentation av styrelsen och ny verksamhetsförvaltare
15:30 Johannes Boson VD Telge Energi berättar vilka vi är på Telge Energi och vilka
fördelar som bytet innebär för Solivinds andelsägare
15:45 Föreningsstämman börjar
16:15-16:30 Frågor och Svar (via chatt)
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