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Motion/frågor 1 från Tord Johansson 

 

1. Bakgrund  

Solivind riskerar likvidering pga bristande likviditet, från gjorda förluster och har därför infört en ny 
prismodell för att kompensera för skillnaden i spotpriserna mellan de olika elområdena. Medlemspriset är 
1,19 Kr/kWh fom juli 2022 i elområde 3 (EO3). Grundproblemet som tvingat fram denna lösning är att 5 av 
föreningens vindkraftverk är lokaliserade i EO 2 (och producerad el säljs till spotpris i EO2) medan 
förbrukning i huvudsak sker i EO3 och 4 (där elen måste köpas in till spotpris i EO 3 och 4). För juni 
månad var spotpriset i EO2 0,511 Kr/kWh och spotpriset i EO3 1,263 Kr/kWh. Därför går det inte att driva 
verksamheten i Solivind med det historiska medlemspriset på 0,35Kr/kWh. Därav införandet av den nya 
prismodellen 

 

Totalkostnaden för min andelsel från Solivind är, dels kostnaden för producerad el dels kostnaden för 
elöverföring. I mitt fall uppgår elöverföringen till 1,23 Kr/kWh. Total elkostnad med nya prismodellen är i 
dagsläget därför 1,19+1,23= 2,42 Kr/kWh.  

Det blir därför aktuellt för mig att dels hitta alternativ till att köpa andelsel till nuvarande pris, dels att titta på 
hur andra aktörer agerar för att förstå situationen som föreningen befinner sig i. Jag vill helst att föreningen 
skall överleva och att gjorda investeringar skall återvinnas eller bli kvar och ge en bra avkastning. Jag vill 
även köpa vindgenererad andelsel till ”producentpris” 

Jag har inte kunskaperna och insikt i föreningens nuläge och planerna för framtiden, min motion innehåller 
därför ett antal frågor som jag vill få besvarade. Jag har ännu inte fått sådan information från styrelsen så 
att jag vet hur jag skall agera på klokaste sätt!  
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Omvärldsförutsättningar och deras konsekvenser  

Kriget i Ukraina fortsätter. Sanktionerna mot Ryssland innebär bl.a. att rysk olja och gas fasas ut så fort 
möjligt i Europa och USA. Samtidigt är ett ryskt hot en helt utebliven gasleverans till Europa från Ryssland 
efter nedstängningen av Northstream 1. Detta skulle driva upp naturgaspriserna till nya höjder och därför 
även spotpriserna på el i Sverige.  

FRÅGA 1: Har föreningen en plan B för ett sådant scenario? Kullkastar detta uppbyggnaden av 
föreningens likviditet? 

Styrelsens svar på fråga 1: 

Det av extrastämman beslutade rörliga elområdestillägget tar bort all risk från föreningen gällande 
prisskillnader mellan våra elområden och prisskillnader mellan dygnets 24 timmar. När den nya 
prismodellen är på plats kommer föreningens kassa att börja växa och föreningens styrelse kan 
istället fokusera på att skapa värde och öka medlemsnytta med kunskap och erfarenheter på den 
nya elmarknaden. 

Vindkraftbolaget Arise har ingått ett avtal med UK-fonden Foresight om försäljning av en vindkraftpark i 
Kölvallen (ligger i närheten av Vemdalen, dvs EO2) med en effekt på 277 MW, till en köpeskilling av 100 
M€).  

FRÅGA 2: Fonden kan troligtvis inte leverera el till UK, då får de samma problem som vi – men hur tänker 
de då? Vad är våra vindkraftverk i EO2 värda och vilken avkastning kan de ge med den framtida el-
marknaden i EO1-2, med Northvolt samt järnsvamp från LKAB samt fossilfritt stål hos SSAB? Är det 
motiverat att trots allt behålla dessa verk? 

Styrelsens svar på fråga 2: 

Den framtida elmarknaden är oerhört svår att förutse men alla prognoser pekar på att spotpriset i 
SE1 och SE2 kommer att vara mycket lägre än spotpriset i SE3 och SE4 de närmaste 5 åren. 
Föreningen har ingen möjlighet att invänta högre elpriser i SE2 så det var klokt av extrastämman 
att ge styrelsen mandat att arbeta för att skapa balans mellan var vi producerar vår el och var vi 
har våra medlemmar. 

Solceller på ett villatak är ett alternativ till att köpa andelsel. Uppgifter på internet anger en 
produktionskostnad på ca 0,6 Kr/kWh för en medelstor anläggning på 9 kW. Även med ett medlemspris på 
0,35 Kr/kWh så blir det en sämre kalkyl än solceller om vi även räknar in överföringskostnaden för 
vindelen. Flera av våra medlemmar har installerat solceller och har därför fått andelar över som antingen 
säljas eller behållas om de ger en bra avkastning.  

FRÅGA3: När ser styrelsen att föreningen kan återköpa andelar? Återköpta andelar torde behöva säljas 
igen, hur skall föreningen få nya tagare/investerare? Hur ser medlemmarnas efterfrågevolym ut för 
framtiden?  

Styrelsens svar på fråga 3: 

Vi planerar att starta återköp av andelar i slutet av året och att därefter börja omsätta andelar kontinuerligt. 
Efterfrågan av att både sälja och köpa på vindandelar är stor. Telge Energi har en lång lista på 
intressenter som vill köpa andelar. 

Det diskuteras om nya indelningar av elområdena från år 2025.  

Fråga 3B: Hur kommer detta eventuellt att beröra Solivind och lokaliseringen av våra vindkraftverk? 

Styrelsens svar på fråga 3B: 

Så länge vi inte vet om, hur  och när en ny indelningen av elområden kommer att genomföras så är 
det omöjligt att svara på din fråga. 
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Att få ordning på föreningens ekonomi 

Syftet med Solivind är att ge medlemmarna tillgång till elektricitet utan utsläpp av CO2 till en kostnad som 
är självkostnadsbaserad för vindkraft. Självkostnaden för vindel i våra vindkraftverk har uppskattats till ca 
35 öre/kWh. Elområdesindelningen och elmarknadens funktionssätt omöjliggör dock detta i nuläget då 
elen i EO2 måste säljas till lågt pris och sedan köpas tillbaka i EO3 och 4 till ett mycket högre pris. Därför 
måste ett långsiktigt uppfyllande av syftet med föreningen baseras på att produktionen sker i det EO där 
elförbrukningen sker.  

FRÅGA 4: Vad kostar det att köpa eller att bygga vindkraftverk i EO3 och 4 i en sådan mängd att 
produktionen av el motsvarar förbrukningen? Hur stor kommer förbrukningen att bli – flera medlemmar har 
investerat i solceller, eller kommer att göra detta. Vad blir kostnaden per andel? Hur mycket kan 
kostnaden reduceras om vindkraftverken i EO2 säljs av? Vad kommer kostnaden för andelselen att bli – 
håller 35 öre/kWh?  

Styrelsens svar på fråga 4: 

Kostnaden att producera vindkraftsel är ca 35 öre/kWh oavsett var vindkraftverken är placerade. 
Den operativa kostnaden för drift, underhåll och förvaltning har inte ändrats. Problemet är 
profilkostnaden och skillnaden i spotpris mellan elområdena. 

 

FRÅGA 5: Hur lång tid kommer det att ta för att bygga upp den nya produktionskapaciteten i EO3 och 
EO4?  

Styrelsens svar på fråga 5: 

Det kommer att ta minst ett år. 

FRÅGA 6: Har föreningen resurser och kunskaper för att göra dessa förvärv/byggnationer i sin nuvarande 
organisation och styrelse?  

Styrelsens svar på fråga 6: 

Ja, föreningen har den kompetens som behövs. 

FRÅGA 7: Under tiden som produktionsapparaten byggs om så kommer medlemmarna att behöva leva 
med den nya prismodellen. Vad är prisprognosen för de kommande 3 åren, skissa på några scenarion, 
beräkna utfallet, presentera vid styrelsemötet!  

Styrelsens svar på fråga 7: 

Vi kommer att behöva leva med den nya prismodellen tills vi har balans mellan var vi producerar 
elen och var medlemmarna förbrukar sin el. Terminspriserna i de olika elområdena ändras kraftigt 
från dag till dag så det är meningslöst att göra prognoser. Det är bättre att lägga energin på få 
balans mellan geografisk produktion och förbrukning samt att sänka våra kostnader så mycket 
som möjligt. 

FRÅGA 8: Skall föreningen och vindkraftverken ”leva för evigt” – dvs skall kostnaden för el även inkludera 
avskrivningar till kommande ersättningsinvesteringar?  

Styrelsens svar på fråga 8: 

Det finns inget formellt beslut om att föreningen skall leva för evigt. Det kommer dock att krävas 
att föreningen löpande anpassar sin affärsmodell till nya omvärldsfaktorer så att optimal 
medlemsnytta kan åstadkommas. Våra avskrivningar är större än den reella värdeminskningen och 
skapar på så sätt utrymme för ersättningsinvesteringar. 
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FRÅGA 9: Om det visar sig svårt/omöjligt att skapa en livskraftig verksamhet med de förutsättningar som 
föreningen har – vad kommer styrelsen då att vidta för åtgärder?  

Styrelsens svar på fråga 9: 

Om verksamheten är omöjlig att driva vidare så gäller § 20 i stadgarna. 

 

FRÅGA 10: SVEF ger tillbaka intäkterna från försäljningen av andelsel som inte utnyttjas till 
andelsinnehavarna som har för många andelar. Kommer vår förening också att införa detta?  

Styrelsens svar på fråga 10: 

Vi har inga planer på ge tillbaka intäkter från ej utnyttjad el. Får vi igång handel med vilande 
andelar så kommer problemet att förvinna av sig självt då vi tror att efterfrågan av att köpa 
vindandelar kommer att vara stort under en längre period med höga och volatila elpriser. 

 

Fråga 11: Nu arbetar styrelsen med att återställa kassan för att slippa likvidera verksamheten. Går det att 
göra detta smartare än nu? Gå ut till de 4 000 andelsägarna och ta in 30 MKr, vilket fördelas efter 
innehavet av andelar. Det torde bli ca 7 500 Kr/medlem. Ge sedan tillbaka intäkterna från ej utnyttjade 
andelar till dessa andelsägare. På så sätt subventionerar inte de som parkerat sina andelar de som inte 
gjort detta!  

Styrelsens svar på fråga 11: 

Föreningen har inga planer på att ta in kapital från andelsägarna. Intresset bland medlemmarna att 
skjuta till extra pengar till föreningen är troligtvis mycket lågt.  

 

Styrelsen anser att motionen (frågorna) därmed är besvarad(e). 

 

Motion 2 från Rosita G Nilson 
Att frivilligt styra sin elförbrukning. 
  
Förslag att styrelsen informerar alla om hur priset varierar under dygnet och uppmanar alla som vill och har 
möjlighet att styra sin förbrukning som om timdebitering redan vore verklighet. 
Som de flesta känner till varierar spotpriset kraftigt och om man styr sin förbrukning gynnar det föreningen och 
därmed oss alla.  
 

Styrelsens svar: 

Att informera medlemmarna om att styra om sin elförbrukning till natten är en god idé även om den 
enskilde medlemmen  inte tjänar på det så gynnar det det stora kollektivet eftersom föreningen får 
lägre inköpspris om tillräckligt många hörsammar uppmaningen. Den långsiktiga lösningen är att 
införa timdebitering vilket är något som på sikt kommer att införas. 

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes. 
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Motion 3. Motion 3 från Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson  

All information till föreningens medlemmar skall var specifik för föreningen, dvs med vår logo och vårt namn.  

Styrelsens svar: 

Idag ser det ut som om informationen kommer från Telge Energi vilket det också gör. Mestadels på 
grund av att Solivind inte har något eget kansli eller logotype och att TEs interna process för 
massutskick kräver ett eget gränssnitt. Processen bör ses över och en logotype för Solivind skall tas 
fram men eftersom medlemmarna också är elkunder och att det är TE som är Solivinds kundservice så 
bör det tydligt framgå i kommunikation och medlemsbrev från TE:s interna process för massutskick. 

Styrelsen föreslår att motionen bifalles. 

 

Motion 4. Motion 4 från Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson  

Ta bort glättiga årsredovisningar enligt tidigare år - årets räcker gott.  

Styrelsens svar: 

Styrelsen har inga planer på glättiga årsredovisningar utan vill hålla nere föreningen kostnader. 

Styrelsen föreslår att motionen bifalles. 

 

Motion 5. Motion 5 från Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson  

Styrelsen presenterar en strategi för föreningens framtid. 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.  

Styrelsens svar: 

Styrelsen kommer ta fram en sådan plan. 

Styrelsen föreslår att motionen bifalles. 

 

Motion 6. Motion 1 från Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson  

Motion 1 (ref. extrastämmans punkt 8U).  

Solivind skall möjliggöra för en mindre grupp, t.ex. 10 medlemmar att till alla medlemmar nå ut med förslag till 
en extrastämma. Denna möjlighet är tänkt att utnyttjas endast för viktiga och mer brådskande frågor som inte 
kan vänta till ordinarie årsstämma. Förslaget ställs till styrelsen som antingen godkänner förslaget eller 
avfärdar det inkl. motivering. Vid godkännande av styrelsen görs en presentation på hemsidan och utskick via 
mejl till samtliga medlemmar. Vid avslag ger styrelsen en tydlig motivation till förslagsställarna om 
anledningen.  

Styrelsens svar: 

Hur man kallar till extrastämma finns reglerat i § 13 i stadgarna. Förslaget är inte förenligt med 
stadgarna. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
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Motion 7. Motion 2 från Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson  

Motion 2 (ref. till extrastämmans punkt 8X). För att utredningen om upphandling av nytt förvaltande bolag skall 
bli ojävig så ska Telge dra sig ur styrelsen när upphandling av nytt avtal startar, dock senast inför årsstämman 
2024.  

Styrelsens svar: 

Telge Energi skall givetvis inte vara representerade i den grupp som sköter upphandlingen av ett nytt 
avtal och skall inte ha någon insyn in den processen. Telge Energi kan fortfarande vara med i det 
övriga styrelsearbetet. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

Motion 8. Motion 6 från Carl-Gustav Wahlstrand/Dan Eriksson  

Styrelsen utreder om man kan kvarstå som medlem i Solivind men köpa elen från annan leverantör – och 
därmed ta ut avkastningen från sina andelar i form av utdelning. Utredningen skall innefatta alternativa 
företagsformer, t.ex. omvandling av föreningen till en ren producentförening, där överskottet fördelas mellan 
utdelning till medlemmarna i proportion till antalet andelar och uppbyggnad av det egna kapitalet för att säkra 
verksamhetens fortlevnad. Ev. skatteeffekter skall ingå i utredningen.  

Styrelsens svar: 

Möjlighet att pausa andelar är en helt ny tjänst som Telge Energi införde i samråd med styrelsen 
eftersom skillnaderna i elpris mellan elprisområdena skenade och vi var tvungna att kraftigt höja 
medlemspriset. Höjningen medförde att det blev orimligt dyrt för medlemmar i elprisområdena SE1 
och SE2 som alternativt kunde köpa all förbrukad el från Telge Energi eller av andra elhandelsbolag till 
betydligt lägre elpriser. Problemet kommer att åtgärdas när vi inför det rörliga elprisområdestillägget 
som extrastämman 16 maj tog beslut om och som kommer att implementeras i slutet av året. Efter 
införandet av det rörliga elprisområdestillägget finns det ingen anledning att pausa andelar eftersom 
värdet av medlemsel blir lika oavsett var medlem förbrukar sin medlemsel.  

Vill man då inte använda medlemselen bör man överväga att pausa eller överlåta/sälja sina andelar. 
Föreningens syfte är och har alltid varit att erbjuda medlemmar att bli delägare av förnybar 
elproduktion och därmed köpa förnybar el till självkostnadspris.  

Att äga elproduktion innebär inte en garanterad ekonomisk avkastning. Om man vill ha garanterad 
ekonomisk avkastning finns andra investeringsmöjligheter. Att ge medlemmarna ekonomisk 
ersättning för ej använd medlemsel skulle innebära stora kostnader för föreningen och krångliga 
skatteeffekter som styrelsen absolut vill undvika. Föreningen avser att under hösten öppna ett 
andelstorg där man kan köpa och sälja andelar. Föreningen har dessutom en ambition av att återköpa 
en begränsad volym av andelar efter att den nya prismodellen är på plats. 

Styrelsen rekommenderar att motionen avslås. 
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Motion 9. Motion från Benny Reuterhagen 

Motion till ordinarie föreningsstämma 2022 angående pausade vindkraftsandelar Solivind El Ekonomisk  

Förenings extrastämma tidigare i år beslutade bland annat att arbeta för att förlägga vindkraftsproduktionen i 
de elområden där andelsägarnas elkonsumtion sker det vill säga sälja kraftverk i område SE2 och köpa verk i 
område SE3 eller SE4. Det är en lång och mödosam process och på den extra stämman framfördes tvivel om 
att finna vindkraftsobjekt i de södra områdena till samma pris som i de norra. Marknadskrafterna torde i 
dagsläget ge verk med högre avkastning i de södra delarna ett högre värde, men i framtiden kommer sannolikt 
verken i område SE2 att bli mer attraktiva. Det är kanske inte så fördelaktigt att sälja verk i område SE2 till ett 
pris som i framtiden kommer att framstå som ett underpris?  

För att undvika att sälja till underpris kan nedanstående ge ekonomiskt andrum.  

Det har givits tillåtelse att pausa elleveranser med andelspris, men någon ersättning till pausande medlem för 
insatt kapital ges inte. Med dagens regelsystem säljer Solivind hela sin elproduktion på marknaden samtidigt 
som el till pausade andelar inte behöver köpas in. Den vinst som därmed uppstår borde delas mellan 
föreningen och medlem med pausade andelar. Medlem med pausade andelar måste ordna sitt elbehov på 
annat sätt medan Solivind kan använda sin del av vinsten till att konsolidera föreningen. Ju fler pausade 
andelar ju snabbare kan konsolideringen ske, vilket gynnar alla föreningens medlemmar.  

Således ger pausade andelar idag produktionsinkomsterna enbart till Solivind. Detta är varken rimligt eller 
rättvist. Av medlemmar insatt kapital borde ge någon form av kompensation då någon ”utdelning” i form av 
lågt andelspris inte nyttjas. Att slippa köpa in dyr el till pausade andelar torde vara ett snabbt sätt för 
föreningen att förbättra likviditeten samtidigt som den nya prismodellen löper vidare. 

 Solivinds styrelse har i uppgift att utreda förutsättningar för att bilda ett rent produktionsbolag. Ur den 
utredningen borde man kunna finna former för hur det ovan framförda, inklusive skattedelen, skall utformas.  

För att Solivind skall kunna förutse och planera för hur många andelar som pausas upprättas ett avtal där 
medlem med pausade andelar och föreningen förbinder sig att avtalet skall gälla viss tid. Om detta avtal bryts 
medför det extra avgifter för den part som önskar bryta avtalet i förtid.  

Notera att beslutade åtgärder på extrastämman inte direkt påverkas av detta förslag. Däremot ger förslaget ett 
incitament till att fler medlemmar tecknar avtal om att pausa alla eller delar av sina andelar. Det i sin tur 
stärker föreningens kassa på ett snabbt och förutsägbart sätt.  

Undertecknad yrkar att Solivind skall införa ett system där pausade andelar skall ges en avkastning 
exempelvis i enlighet med det ovan framförda.  

Upplands Väsby som ovan Benny Reuterhagen 

 

Styrelsens svar på motionen 

Möjlighet att pausa andelar är en helt ny tjänst som Telge Energi införde i samråd med styrelsen 
eftersom skillnaderna i elpris mellan elprisområdena skenade och vi var tvungna att kraftigt höja 
medlemspriset. Höjningen medförde att det blev orimligt dyrt för medlemmar i elprisområdena SE1 
och SE2 som alternativt kunde köpa all förbrukad el från Telge Energi eller av andra elhandelsbolag till 
betydligt lägre elpriser. Problemet kommer att åtgärdas när vi inför det rörliga elprisområdestillägget 
som extrastämman 16 maj tog beslut om och som kommer att implementeras i slutet av året. Efter 
införandet av det rörliga elprisområdestillägget finns det ingen anledning att pausa andelar eftersom 
värdet av medlemsel blir lika oavsett var medlem förbrukar sin medlemsel.  

Vill man då inte använda medlemselen bör man överväga att pausa eller överlåta/sälja sina andelar. 
Föreningens syfte är och har alltid varit att erbjuda medlemmar att bli delägare av förnybar 
elproduktion och därmed köpa förnybar el till självkostnadspris.  
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Att äga elproduktion innebär inte en garanterad ekonomisk avkastning. Om man vill ha garanterad 
ekonomisk avkastning finns andra investeringsmöjligheter. Att ge medlemmarna ekonomisk 
ersättning för ej använd medlemsel skulle innebära stora kostnader och oönskade skatteeffekter för 
föreningen som styrelsen absolut vill undvika. Föreningen avser att under hösten öppna ett 
andelstorg där man kan köpa och sälja andelar. Föreningen har dessutom en ambition av att återköpa 
en begränsad volym av andelar efter att den nya prismodellen är på plats. 

 

Styrelsen rekommenderar att motionen avslås. 

 

 

Motion 10. Motion 1 från Stefan Möller 

Tycker att styrelsen misskött hela hanteringen och förstört marknaden för privatpersoner, därav motion att 
styrelsen inte och får ansvarsfrihet. 

Styrelsens svar: 

Revisionsberättelsen ger följande uttalande: Jag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

 

Motion 11. Motion 2 från Stefan Möller 

2. Föreslår den nya styrelsen, gör om hela systemet med ”vinstuttaget” och ger tillbaka hela vinsten tillbaka 
typ 1 eller 2 gånger/ år 

Styrelsens svar: 

Det har inkommit liknande synpunkter och förslag och styrelsen kommer att utreda olika alternativa 
affärsmodeller och de olika skattekonsekvenserna det skulle medföra. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

Motion 12 Motion 4 från Anders Schüllerqvist 

Hemsidan skall struktureras på ett mera lättläst sätt  

Bakgrund 

Hemsidan för Solivind verkar inte ha en genomtänkt struktur. Information publiceras lite hip som happ. Detta 
beror på att man inte har en genomtänkt struktur vilket i sin tur torde bero på att Solivinds styrelse överlåtit 
hemsidan till Telge Energi, som enligt uppgift till mig inte prioriterar medlemsinformation. 

Skall vi medlemmar få information om hur det går för föreningen måste medlemmarna rösta för denna motion.  

Jag motionerar alltså att... 

Styrelsen skall se till att hemsidan får en mera lättläst struktur 
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Styrelsens svar på motionen 

Vi håller med om att strukturen på hemsidan bör förbättras 

Styrelsen föreslår att motionen bifalles. 

 

Motion 13 Motion 5 från Anders Schüllerqvist 

Solivinds strategi för arbetet framåt skall dokumenteras på hemsidan  

Bakgrund 

Styrelsen säger sig ha en ny strategi, men denna är inte dokumenterad någonstans. Årsberättelsen för 2021-
2022 säger ”Styrelsen har därför arbetat fram en ny strategi som presenterades och beslutades på en 
extrastämma i maj 2022 ”. Denna strategi är dock inte dokumenterad på hemsidan. 

Styrelsen vill normalt inte presentera hur man arbetar. Vi måste åtminstone få veta hur det är tänkt att 
styrelsen skall arbeta. Skall vi medlemmar få information om hur Styrelsen arbetar för vårt bästa måste 
medlemmarna rösta för denna motion.   

Jag motionerar alltså att... 

Styrelsen i Solivind skall dokumentera sin strategi för arbetet och publicera denna under en egen rubrik på 
hemsidan.  

Styrelsen svar på motionen 

Den nya strategin finns dokumenterad i de två proposiotionerna som lades fram till extrastämman och 
de ligger på hemsidan men vi håller med om styrelsens strategiarbete och aktuella fokusområden 
borde få en egen rubrik på hemsidan. 

Styrelsen föreslår att motionen tillstyrkes. 

 

Motion 14 Motion 1 från Anders Schüllerqvist 

Motion 1 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.  Dessutom är 
den information som läggs upp senfärdig. 

På min motion som hade nummer 29 på stämman i maj om förbättrad medlemsinformationen har Styrelse 
som underlag för stämman sagt – ”Styrelsen anser därmed att en stor del av det som beskrivs i motionen har 
genomförts och styrelsen föreslår att motionen avslås”. Jag hade i motionen med underpunkter 11 förslag 
varav bara 1 hade genomförts till stämman. Styrelsens kommentarer till lagda motion som medlemmarna skall 
ta ställning till är alltså inte alltid korrekta och detta kan mycket väl gälla även för denna motion. 

Skall vi medlemmar få information om hur det går för föreningen och vad Styrelsen beslutar måste 
medlemmarna rösta för denna motion. Lita inte på ett ev. förslag från styrelsen på avslag på denna motion.  

Jag motionerar alltså att... 
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Styrelsen skall omgående, med hjälp av en arbetsgrupp av medlemmar utanför styrelsen t.ex. från facebook-
gruppen ”Medlemmar i Solivind” rimligen samordnad av undertecknade motionär utreda hur 
medlemsinformationen på hemsidan och via e-mail skall utvecklas, så att den blir för medlemmarna relevant 
och korrekt.  

 

Styrelsens svar på motionen 

Informationen på hemsidan har förbättras och där finns mängder med information att ta del av. Där 
finns all produktionsdata för alla våra vindkraftverk sedan starten av föreningen. Målsättning är att 
varje månad publicera produktion, elpriser och förbrukning av medlemsel. Där finns även ekonomiska 
data, årsredovisningar som ger en god inblick i föreningens ekonomi  + mycket mera. Se solivind.com.  

Solivinds medlemmar väljer varje år en styrelse som har tillsammans med Verksamhetsförvaltare 
ansvar och huvuduppgift att främja medlemmarnas ekonomiska- och miljöintresse. Styrelsen i 
samarbete med förvaltande elbolag tar beslut om vem som skall utses som föreningens 
Verksamhetsförvaltare. Verksamhetsförvaltaren skall i första hand förse styrelsen med löpande 
ekonomiska rapporter och genomarbetade beslutsunderlag.  

Styrelsen kommer att fortsätta att utveckla hemsidan och medlemsinformationen och tar tacksamt 
emot tips från medlemmarna men att överlåta ansvaret för medlemsinformation till en Facebokgrupp 
är orimligt. Den av stämman valda styrelsen är ansvarig för medlemsinformationen. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

 

 

Motion 15 Motion 2 från Anders Schüllerqvist 

Motion 2 från Anders Schüllerqvist – Medlemsbladen är under all kritik och måste förbättras.  

Bakgrund 

Informationen i medlemsbladen på hemsidan är under all kritik. När jag läser medlemsbladet för juni 2022 på 
hemsidan finner jag 

       Inte ett ord om föreningens produktion under maj månad 
       Inte ett ord om ekonomin vid maj månads utgång 
       Inte ett ord om arbetet med köp att nya vindkraftverk i SE3, som stämman i maj beslutade om och 

som är en förutsättning för bättre balans och bättre ekonomi för oss medlemmar som investerat stort i 
Solivind 

       Den enda informationen som kan tänkas relatera till Styrelsens arbete under maj månad är att 
medlemspriset för sommaren annonseras samt information om stämman i september. Styrelsen 
borde under maj har gjort betydligt mer som varit värt att informera medlemmarna om  

       Ingen datering i själva medlemsbladet av denna medlemsinformation. 
Skall vi medlemmar få information om hur det går för föreningen och vad Styrelsen beslutar måste 
medlemmarna rösta för denna motion.  

Jag motionerar alltså att... 

Styrelsen skall varje månad senast den 17:de i månaden producera ett nyhetsblad som läggs upp på 
hemsidan och som sänds ut via e-mail som skall innehålla minst följande information 

       Information i form av siffror om produktion och förbrukning av el inom Solivind 
       Information i form av siffror om hur föregående månad påverkat föreningens ekonomi 
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        Notering av alla viktiga beslut som styrelsen tagit - redigerat så att inte sekretessbelagd 
information avslöjas. En sådan redigering är enkel att genomföra  

 

Styrelsens svar: 

Informationen på hemsidan har förbättrats och där finns mängder med information att ta del av. Där 
finns all produktionsdata för alla våra vindkraftverk sedan starten av föreningen. Löpande publiceras 
produktion, elpriser och förbrukning av medlemsel ut på hemsidan. Där finns även ekonomiska data, 
årsredovisningar som ger en god inblick i föreningens ekonomi  + mycket mera.  

Att styrelsen inte nämnde köp av vindkraftverk i SE3 i junibrevet berodde på att det inte fanns något 
konkret att informera om. Avtal med både köpare och säljare skrevs på först i början av juli. 

Under maj och juni var föreningens ledning i förhandlingar med flera olika köpare och säljare. Att 
informera alla medlemmar om att förhandlingar pågår skapar förväntningar och förvirring vilket 
styrelsen och ledningen vill undvika. Styrelsen fick på extrastämman mandat att köpa och sälja verk i 
de fall det finns ekonomisk bärkraft i en affär vilket styrelsen och ledning nu har gjort. För att minska 
administration och kostnader lägger föreningen i första hand ut fakta och informationen om beslut 
månadsvis på hemsidan i stället för via medlemsbrev.  

Vill man som medlem ha detaljerad information om produktion mm hänvisar vi till hemsidan.  Vår 
ambition är att skicka ut ett medlemsbrev varannan månad. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

 

 

 

Motion 16 Motion 3 från Anders Schüllerqvist 

Produktionsinformation skall publiceras snabbt 

Bakgrund 

På hemsidan finns i dag 12 juli då denna motion skrivs ett diagram med produktionsinformation under rubriken 
”Produktion Solivind jan-maj 2022”. Detta diagram har ingen information om juni månad. Man har tidigare 
meddelat mig att man inte förrän 14 dagar in i månaden känner till produktionsresultatet för föregående 
månad. I dagens digitaliserade värd måste det vara möjligt att få resultatet betydligt snabbare. 

Skall vi medlemmar få information om hur det går för föreningen måste medlemmarna rösta för denna motion.  

Jag motionerar alltså att... 

Styrelsen skall förhandla med sina informationsgivare så att man senast inom 7 dagar i en ny månad på 
hemsidan kan publicera relevant produktionsdata för Solivinds vindkraftverk gällande föregående månad  

Styrelsen svar: 

Vi håller med om att det vore bra att få produktionsdata så tidigt som möjligt men tyvärr så styr vi inte 
processen själva. Det finns två olika rapporter/mätare för produktionsdata. Den som redovisas på 
hemsidan är mätdata från respektive turbin som har en liten del av förluster innan den når elnätet 
vilket vi normalt får från vår tekniska förvaltare inom 4-10 dagar.  

Den faktiska produktion redovisas från det lokala elnätsbolaget elmätare där våra vindkraftverk är 
placerade. Elnätsbolaget har normalt samlat in all produktion och förbrukningsdata inom 4-6 dagar i 



 

 

Känslighet - Öppen 

månaden efter. När föreningens balansansvarig fått komplett produktionsdata från elnätsbolagen görs 
en körning mot Nordpools timspriser per timme. Därefter ca 6-10 dagar i månaden efter får föreningen 
en fakturaspecifikation som innehåller faktisk produktionsdata och ett genomsnittligt timpris för 
månaden per elområde.  

Vi har som förening ingen möjlighet att påverka elnätsbolagen process för leverans att faktisk 
produktionsdata. Vi kan däremot undersöka vilka möjligheter det finns att få preliminär 
produktionsdata löpande per dygn via www.vindstat.nu som mot avgift erbjuder tjänster för 
produktionsdata. 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


