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Föreningens vindkraftverk

• 9 verk:

• Svegström, Härjedalen, 2007/2008 (Vestas)

• Hedbodberget, Dalarna, 3 st, 2009 inkl inköpt beg

verk 2022 (Vestas)

• Grötlingbo, Gotland, 2009 (Vestas)

• Råshön, Jämtland, 2009/2010 (Vestas)

• Hedbodberget, Dalarna, 2011 (Vestas)

• Fallåsberget, Ockelbo 2 st, 2013 (DWT)

• Olika geografisk placering

• Jämnare produktion

• Produktion o medlemmar i olika elområden

• Storskalighetsfördelar

• Lägre kostnader för drift, underhåll etc

5

Råshön

Svegström

Fallåsberget (2 st)

Grötlingbo

Hedbodberget (4 st)
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Summering jan 2021- mars 2022 

• Telge Energi tog över förvaltning 1 maj 2021

o Minskade förvaltningskostnader med drygt 1 Mkr per år p g a skalfördelar

o Omförhandling av bankkredit. Lägre ränta och ändring till rak amortering

o Omförhandling av teknisk förvaltning OX2 TCM lägre kostnader

o Förlängt räkenskapsår

• Hösten 2021 började bra med kassatillväxt

• En helt ny elmarknad i slutet av 2021 med stora elprisskillnader mellan våra elområden och mellan dygnets 
24 timmar

• Mycket lågt medlemspris tom januari 2021 och sedan kraftigt höjt medlemspris och kraftig reaktion från 
många medlemmar

• Extrastämma i maj tog beslut om åtgärder för att hantera den nya elmarknaden
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Produktion i linje med förväntat 2021

Total produktion 2021: 52,8 GWh (förv. 56,6 GWh)

FÖRENINGSSTÄMMA SOLIVIND EL EKONOMISK FÖRENING 2021-09-20
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Historisk jämförelse andelsägarnas elpris vs. rörligt marknadspris

FÖRENINGSSTÄMMA SOLIVIND EL EKONOMISK FÖRENING 2021-09-20
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Årsredovisning 2021/2022
Solivind El Ekonomisk Förening

Hedbodberget
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Resultaträkning 2020/2021 (15 månader)
Sid 18 i Årsredovisningen

FÖRENINGSSTÄMMA SOLIVIND EL EKONOMISK FÖRENING 2021-06-22

Rörelseintäkter 
Nettoomsättning 58 487 164 
Summa rörelseintäkter 58 487 164 (27 346 417) 

Rörelsekostnader 
Inköp Medlemsel -39 867 622 (-18 884 036)
Övriga externa kostnader -14 071 542 (-5 358 425)

Av- och nedskrivningar  -4 680 186 (-79 348 521)
Summa rörelsekostnader -58 619 350 (-103 591 479)
Rörelseresultat -132 186 (-76 245 062)

Räntekostnader -1 537 290 (-1 491 819) 
Resultat efter finansiella poster -1 669 476 (-77 736 881)
Årets resultat -1 669 476 (-77 736 881)
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Kostnad för drift av föreningen och verk ca 35 öre/kWh

• Inkluderar bla:

• Arrendeavtal

• Fastighetsskatt

• Försäkringar 

• Snöröjning och övrigt underhåll i parken 

• Elförbrukning

• Bygdepeng

• Kostnad till revisorer

• Bankkostnader

• Arvode till förvaltande part

• Ekonomiavdelning

• Verksamhetsförvaltare

• Kundservice

• Medlemshantering överlåtelser flyttar mm

• IT-system 

• Service

• Elhandel medlemsel och övrig el
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Balansräkning:

FÖRENINGSSTÄMMA SOLIVIND EL EKONOMISK FÖRENING 2021-06-22

Tillgångar MSEK

Vindkraftverken 53 

Fordringar 5

Kassa 3

Summa 61

Skulder

Eget kapital 29 

Banklån 27

Övriga skulder 5

Summa 61
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Revisorns uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Solivind El Ekonomisk Förening för 
räkenskapsåret 2021-01-01 -- 2022-03-31 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Jag 
tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Signed 01.07.2022 10:35 eID
Thomas Näsfeldt
Auktoriserad revisor 





Genomförandestatus av motioner som fick bifall vid extrastämman 16 maj

1. Uppdatering av medlemsregistret. 
Uppdatering har skett och när kallelsen till stämman skickades ut fick alla företag och 
föreningar även brev med en uppmaning att skicka in aktuella kontaktuppgifter.

2. Införa digitala stämmor. 
Vi fortsätter med samma koncept som vid extrastämman och har lagt till i förslaget till nya 
stadgar att alltid ha möjlighet att delta och rösta digitalt.

3. Arvode till styrelse. 
Valberedningen har tagit fram ett förslag på arvode som stämman får ta ställning till. 

4. Handlingsplan till kommande verksamhetsår. 
Styrelsen har tagit fram en handlingsplan som presenteras på stämman. 



Genomförandestatus av motioner som fick bifall vid extrastämman 16 maj 

5. Kostnadsanalys. 
En sammanställning av  vidtagna kostnadsbesparingar, resultat och framtida åtgärder finns 
på hemsidan.

6. Utredning av elområdespåverkan och alternativa affärsmodeller.
Styrelsen utreder elområdespåverkan, alternativa affärsmodeller och dess olika 
skattekonsekvenser.

7. Regler och villkor för paus av andelsel. 
Reglerna och villkor är specificerade i avtalsvillkoren som finns på hemsidan.

8. Stämmobeslut vid köp och sälj av tillgångar. 
Styrelsen  fick strategin att sälja verk i SE2 och köpa i SE3 godkänd. En första swap 
genomfördes 1 augusti.



Genomförandestatus av motioner som fick bifall vid extrastämman 16 maj

9. Årsredovisning i god tid innan årsstämma.
Årsredovisningen har lagts ut i god tid innan stämman. Det har även skrivits in i förslaget till 
nya stadgar.

10. Översyn av stadgar. 
En grupp bestående av Carl Henrik Bramelid, Lasse Generyd, Kalle Wahlstrand, Staffan 
Appelros och Jan-Olof Lönnblom har tagit fram ett förslag som stämman skall ta ställning till.

11. Utreda en fusion med SVEF. 
Har tagit kontakt med SVEF för att jämföra siffror och det verkar som om de har ungefär 
samma kostnader per kWh som vi. Skillnaden ligger framför allt i den fysiska placeringen av 
verk. Innan det är någon idé att gå vidare måste vi först reda ut våra problem och få balans 
mellan var vi har produktionen och var vi har våra medlemmar.



Genomförandestatus av motioner som fick bifall vid extrastämman 16 maj

12. Krav på bättre medlemsinflytande och medlemsinformation. 
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. 
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 
Vi planerar att ge ut medlemsbrev ungefär varannan månad. Styrelsen kommer att fortsätta 
att utveckla hemsidan och medlemsinformationen och tar tacksamt emot tips från 
medlemmarna.

13. Utredning upphandling av ny förvaltande partner.
Långsiktig punkt som inte har påbörjats ännu eftersom vi har kontrakt med Telge Energi till 
mars 2025.
Vi har lagt till § 22 i förslaget till nya stadgar som innebär att vi skall se över stadgarna innan 
vi skriver ett nytt avtal.
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Solivind El Ekonomisk Förening

Handlingsplan 2022/2023
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Produktionsöverskott

Producerar 20 % mer än medlemmarna förbrukar

Elområdeskostnader

5 vindkraftverk i elområde 2 = 57 % av produktionen, men endast 7 % av medlemmarna

4 vindkraftverk i elområde 3 = 43 % av produktionen, men vi har 79 % av medlemmarna

0 vindkraftverk i elområde 4 = 0 % av produktionen, men vi har 14 % av medlemmarna

Profilkostnader

Vindkraftverkens produktion matchar inte medlemmarnas förbrukning under dygnet

Styrelsens handlingsplan 2022/2023

Elområdesskillnader o profilkostnader
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Historisk jämförelse andelsägarnas elpris vs. rörligt marknadspris

FÖRENINGSSTÄMMA SOLIVIND EL EKONOMISK FÖRENING 2021-09-20
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ELOMRÅDESTILLÄGG

• Förslaget innebär att föreningens faktiska kostnader för profil-och elområdesprisskillnader

fördelas på medlemmarna med ett rörligt tillägg till det fasta självkostnadspriset för 

medlemsel

• Det innebär att vi utgår från självkostnadspriset, i dagsläget 35 öre, och gör ett tillägg i de 

fall kostnaden att leverera elen till de olika elområdena överstiger det viktade elpriset för 

produktionen

• Elområdestillägget gör att medlemmar får samma medlemsförmån oberoende 

i vilket elområde som medlem förbrukar sin medlemsel. 

Beslut om ny prismodell på extrastämma i maj
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Styrelsens handlingsplan 2022/2023

• Sälja verk i elområde 2 och köpa i elområde 3 för att skapa 

balans mellan Solivinds produktion och medlemmarnas 

förbrukning

• Återställa föreningens likviditet efter vinterns stora kostnader 

för elområden

• Göra en översyn av stadgarna till årsstämman

• Förbättra medlemsinformationen

• Införa en möjlighet för medlemmar att pausa sina andelar

FÖRENINGSSTÄMMA SOLIVIND EL EKONOMISK FÖRENING 2021-09-20
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Styrelsens handlingsplan 2022/2023

• Införa ett andelstorg när elområdestillägget är på plats

• Utreda och starta återköp av andelar

• Att införa årsstämmor med möjlighet att både delta och rösta digitalt

• Att genomföra en kostnadsanalys av de omförhandlingar som 

genomförts

• Utreda alternativa affärsmodeller för Solivind inklusive 

förutsättningarna för ett samgående med SVEF (Sveriges största 

vindkraftskooperativ).

• Utreda förutsättningarna för Solivind att komplettera 

vindkraftsproduktionen med en mindre solelpark 

• Införa möjligheten till att kombinera timprisavtal med andelsel

FÖRENINGSSTÄMMA SOLIVIND EL EKONOMISK FÖRENING 2021-09-20
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VINDANDELAR I KOMBINATION MED TIMPRIS
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VINDANDELAR I KOMBINATION MED TIMPRIS
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