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Solivind el ekonomisk förening
Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår ordinarie föreningsstämma i september följande:

Mötesfunktionärer
Ordförande för föreningsstämman Carolin Szyber. Att föreningsstämman utser en sekreterare
och två justeringsmän för ordinarie stämman och namn presenteras på mötet.

Telge energis representanter
Telge energikoncernen har rätt att utse vice ordförande och en ordinarie ledamot.
Valberedningen kan inte påverka deras val utan presenteras i separat förslag.

Arvode
Förslag att arvode för styrelseledamöter som utses av föreningsstämman utgår arvode enligt
följande
Årsarvode för ordförande
Ett halvt prisbasbelopp på 48 300 kr

24 150 kronor

Årsarvode för ledamot
Ett kvarts brisbasbelopp på 48 300 kr

12 075 kronor

Sammanträdesarvode, 0 – 4 timmar

1 500 kronor

Sammanträdesarvode, mer än 4
timmar

3 000 kronor

Antal
Vi föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och inga ersättare / suppleanter.

Styrelsesammansättning
Omvals föreslås Jan Olof Lönnblom som ordförande Johan Öhnell som vice ordförande och
Staffan Appelros som ledamot. Telge Energis representant som ledamot är vakant tills vidare
För nyval föreslås Cecilia Reuter, Anders Löfstedt samt Karl Gustav Wahlstrand, presentation
enligt bilaga.

Auktoriserad revisor och revisorssuppleant
Valberedningen förslag är att välja WeAudit Sweden AB 556729-4755 | Registrerat revisionsbolag

Valberedning
Val av valberedning, om tre personer, sker efter förslag på föreningsstämman.

Valberedningen i juli 2022
Per Thorsell, ordförande, Carl Henric Bramelid, ledamot
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Bilaga – Presentation av nyval
Cecilia Reuter
Företagare, Styrelseledamot hos Villaägarnas Riksförbund, författare till självbiografin ”Farmors
Lilla Kråka”, cowgirl och daytrader.
Cecilia Reuter är 49 årig trebarnsmor, hundägare och bor i Tierp med sin sambo Fredrik som
arbetar som polis samt hunden Ixor av sorten Belgian Malinois
Hon har varit verksam inom energibranschen sedan 22 år varav merparten i ledande chef/VD
position med fokusområden innovativ förnybara energisystem med tillhörande affärs samt
verksamhetsutveckling.
Cecilias kunskapsområden finns i huvudsak inom kooperativ vindkraft, Elhandel, teknisk design
samt affärsutveckling inom systemintegrerade självförsörjande energisystem som exempelvis sol,
batteri, vätgas samt bränslecellsdrift.
Cecilia utvecklar sina tankar:
”Connecting the dots handlar för mig om nödvändigheten att hålla den höjd i perspektiv som
faktiskt behövs för att både se och skapa framtidens energisystem.
Att hålla den höjd som gör att vi ens kan se den figur som prickarna ska skapa när vi nått våra
mål.
Att vara medveten om vilka aktörer som är en prick idag men också de som faktiskt saknas.
Alldeles nödvändigt i synnerhet är, för de energiaktörer som befinner sig i systemet idag, på
gamla strukturers grund, att de förmår att omorganisera sig i tid innan de inte längre utgör en
viktig del i de nya energisystemen.
Idag skapas helt nya affärskontrakt och energiuppgörelser mellan parter som är helt nya inom
området energiförsörjning.
Branscher möts mer än någonsin och när inte den traditionella elbranschen har svar eller
lösningar på de nya affärernas energibehov skapar nya snabba entreprenörer sina egna och
realiserar dem i den nya energimarknaden
Man gör och skapar för att se om det går och går det inte försöker de på nytt, tills det går.
Fastigheter, fordonsdrift, säkerhet och digitalisering m fl blir nu ett. Allt hör ihop och ingen står
utan den andre.
Självförsörjning och resilience, men också att ge hjälp till andra, blir ett måste i en mer osäker
värld
Politiken, lagar och kultur behöver förändras därefter och bli än mer tillåtande till nya aktörers
egna initiativ.
Kanske är det inte endast svenska kraftnät och de svenska elbolagen som ska ha det totala
ansvaret att trygga Sveriges energiförsörjning samt sätta dess normer
Kanske är det en ytterligare dot som måste ritas in i kartan för att trygga vår elförsörjning vid var
tid och händelse?
Connecting the dots är roligt och helt nödvändigt för att rädda våra barns framtid.
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Med rätt höjd på perspektiven och modet att se den figur som framträder, är detta den mest
fantastiska tid att få arbeta med energilösningar.
Det viktiga arbete vi gör tillsammans lägger grunden till våra barns hållbara framtid som måste
vara i respekt till vår planets redan dragna men också av miljöhänsyn tvingande dots.”

Karl Gustav Wahlstrand
”Utbildning: civ.ing från Chalmers med inriktning mekanisk konstruktion.
Yrkesliv: Olika befattningar inom stora och medelstora företag som Volvo Lastvagnar,
Husqvarna AB, Fagerhult, CEJN och Pelly industrier. Befattningar som utvecklingschef,
teknisk chef och VD.
Egen verksamhet inom tillverkning och produktutveckling.
Föreningsverksamhet: Olika uppdrag som kassör och ordförande i ideella föreningar samt
kassör och ordförande i Företagarna i Ljungby.
Medlem i Solivind sedan 2007 med 260 andelar.
Via motioner har jag försökt påverka styrelsen och föreningen i "rätt" riktning.”

Anders Löfstedt
”Jag har sedan cirka 15 år andelar i föreningen.
Jag har hela mitt yrkesliv verkat i energibranschen.
Min utbildning är Driftingenjör (KTH-83),
Jag har arbetat väsentligen för Vattenfall, både i Sverige och utomlands.
Mina huvudsakliga arbetsuppgifter har varit operativa i Vattenfalls Centrala kontrollrum
(Kraftkontroll). där jag bl.a. haft roller som ,Generation Dispatcher, Wind & Thermal-dispatcher,
Physical-trader, Vakthavande-Ingenjör.”
Jag föddes i Stockholm för 65 år sedan med en stor nyfikenhet på livet och andra människor.
Denna nyfikenhet har följt med mig genom livet och fört mig till platser som Gotland,
Saudiarabien, Kuwait och Kosovo, där jag arbetat med allt från drift till rådgivning inom
kraftområdet.
För 25 år sedan träffade jag min hustru Lisa som är jurist och slog mig ner permanent i
Stockholm igen. Vi bor i en villa i gamla Enskede tillsammans med våra två killar, 18 och 20 år
gamla, som vi tillbringar mycket tid med. Om vi inte ”hänger” vid fotbolls- eller innebandyplanen
ägnar vi oss gärna åt vårt gemensamma intresse; skidåkning. Nu när jag har gått i pension kallar
jag mig skämtsamt för ”säsongare”, då jag helst tillbringar vintern i skidbacken (både svenska
fjällen och Alperna) och sommaren på vårt ställe på Gotland. Under hösten jagar jag när tillfälle
ges. Däremellan renoverar jag och umgås med släkt och vänner.
Min nyfikenhet har jag kvar och jag håller mig uppdaterad på vad som händer i omvärlden, på
börsen och inom kraftbranschen. Jag tror att jag med min bakgrund, erfarenhet och personlighet
skulle kunna bli en tillgång i styrelsen.”

