Känslighet - Öppen

Proposition 2 Ny Strategi Solivind
Balans mellan produktion och förbrukning

Styrelsens förslag till extrastämman 16 maj 2022 om ny strategi
”Skapa balans mellan produktion och medlemmarnas förbrukning i respektive
elområde”
Bakgrund
Solivind har fem av sina vindkraftverk i elområde 2 och fyra i elområde 3, men nästan
alla medlemmar i elområde 3 och 4. Det gör att föreningen har fått stora
extrakostnader för att kunna leverera medlemselen under vintern och våren
2021/2022. Historiskt har skillnaderna mellan elområdena varit blygsamma. Den
överproduktion som föreningen har, dvs att vi producerar mer el än vi medlemmar
förbrukar, har historiskt mer än väl räckt till för att täcka kostnader för tillfälliga
elområdesskillnader.
Marknadens bedömning är att de stora prisskillnaderna mellan elområden kommer
att bestå de kommande åren och styrelsens förslag är därför att sälja verk i SE2 och
köpa i SE3. Syftet är att skapa en balans mellan Solivinds produktion och
medlemmarnas förbrukning.
Solivinds årsproduktion idag
SE2
Antal
GWh
Råshön
1
6
Brickan
1
6
Fallåsberget
3
21
Summa
5
33
Total normalsproduktion 56-57 GWh

SE3
Antal
Hedboberget 3
Grötlingbo
1
4

GWh
18
6
24

Medlemmarnas årsförbrukning
SE2
3 GWh
7%
SE3
36 GWh
79 %
SE4
6 GWh
14 %
Totalt
45 GWh
Medlemmarna tar dock inte ut all den el som motsvarar de andelar vi sålt utan endast
41-42 GWh per år.
Balans mellan produktion och medlemsförbrukning
Föreningen skulle grovt behöva förvärva 2 vindkraftverk i SE3 och 1 vindkraftverk i
SE4 om de är av samma typ som vi har idag, dvs 2 MW:s verk. Då skulle vi ha
samma normalårsproduktion som medlemsförbrukning i respektive elområde. Det
mest optimala är att bara ha ett verk kvar i SE2 och köpa tre verk i SE3 och ett i SE4.
Genomförande av strategin
Styrelsen har en köpare till tre av vindkraftverken i SE2 och har en kommun som vill
sälja ett verk i SE3. Styrelsens avsikt är att om extrastämman godkänner den nya
strategin sälja verk i SE2 i samma takt som vi kan köpa verk i SE3 eller SE4.
Att genomföra dessa köp och försäljningar kommer att ta en längre tid och stegvis ta
föreningen mot en balans mellan produktion och medlemmarnas förbrukning.
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Styrelsens rekommendation till stämman är därför den nya strategin genomförs
tillsammans med förslaget om att införa ett elområdestillägg, se proposition 1.
Förslag till beslut


Att ge styrelsen i uppdrag att gå vidare med att strategin om att genom köp
och försäljningar av vindkraftverk skapa en balans mellan föreningens
vindkraftsproduktionen och medlemmarnas förbrukning i respektive elområde.

Styrelsen i Solivind El Ekonomisk Förening

Vad händer efter omröstning av detta förslag?
Styrelsen har sedan information om höjningen av medlemspriset tagit emot 53
motioner med förslag från medlemmarna. Dessa motioner har behandlats av
styrelsen och finns publicerad på hemsidan.
I de fall extrastämman beslutar att ge bifall till styrelsens båda förslag kommer endast
motioner som inte berörs av besluten tas upp för omröstning på stämman. Om
motionär anser inkommen motion ändå borde gått till omröstning så får motionären
lämna in en skriftlig reservation till styrelsen.
Motioner som tillstyrks och/eller anses besvarade om styrelsens förslag går igenom:
17,23,24,25,26,27,32,40,44,45,46,47,48,49
Motioner som avslås om styrelsens förslag går igenom eftersom de går emot
styrelsens förslag:
33,34,35,36,37,39, 41,42,43,50
I de fall extrastämman inte ger bifall till styrelsens förslag kommer stämman att
genomföra omröstning av samtliga inkomna motioner fram till 20:00. Resterande
motioner kommer att bordläggas och tas upp på ordinarie föreningsstämma i
september 2022.
Mer information om motionstid och hur och var man lämnar in motioner till ordinarie
föreningsstämma kommer att läggas ut på www.solivind.com.

