Telge Energi Vind Ekonomisk förening
Information från styrelsemöte 130823
Rapport från Hedvind och Movind
Hedvind
Hedvind har under perioden april-juli producerat 2,1 GWh vilket är 27 % bättre än förväntad produktion.
Movind
Movind har under perioden april-juli producerat 1,3 GWh motsvarar 76 % av normalproduktion. Den låga
produktionen under våren kan hänföras till ett längre driftsstopp p g a en trasig hydrauloljepump under
juni månad, sämre vindförhållanden och att vindkraftverket fortfarande har en injusteringsperiod under
hela första produktionsåret. Föreningens försäkring kommer att täcka de mesta av intäktsbortfallet under
driftstoppet.

Ekonomisk Rapport
Resultatet per den 31 juli blev före avskrivningar och finansiella poster 0,65 Mkr vilket är något bättre än
budget. Budget för verksamhetsåret 2013/2014 skall ge ett rörelseresultat på 2,7 Mkr före avskrivningar
och ett resultat efter avskrivningar och finansiella poster på - 1,25 Mkr.

Försäljning av vindandelar
Föreningen har den 31 juli drygt 3000 andelar i lager. Några försäljningsaktiviteter är inte planerade men
aktiviteter kommer att genomföras under 4:e kvartalet i år. Totalt har föreningen sålt drygt 107 000
andelar till ca 2 750 medlemmar/andelsägare.

Skattelindring för andelsägare av vindkraft
Den utlovade nettodebiteringsutredningen från finansinspektionen har kommit och i den ingår inga
skattelättnader för andelsägare av vind- och solkraft. Utredningen är ute på remiss innan det definitiva
beslutet tas. Ordförande informerade om att han fortsätter att driva frågan i olika kanaler dels som
remissyttrande från föreningen och från Oberoende Elhandlare dels genom personliga kontakter med
politiker. Bland annat innehåller utredningen förslag på att de skattelättnader som gäller för företag och
organisationer som producerar egen vindkraft skall tas bort. En förändring som gör det mer intressant för
företag att äga vindkraftsandelar istället för att äga egna vindkraftverk.

Verksamhetsplan
Föreningens styrelse kommer att slutföra arbetet med att revidera nuvarande verksamhetsplan efter
föreningsstämman i september eftersom några viktiga ändringar i föreningens stadgar måste genomföras.
Efterfrågan på vindandelar är med dagens elpriser låg och osäkerheten om priser på el och elcertifikat de
närmaste åren gör att styrelsen valt att utreda olika alternativ för att föreningen skall kunna fortsätta att
växa. En viktig förändring i förenings stadgar är att föreningen kan förhandla och teckna samarbetsavtal
med ytterligare elbolag än Telge Energi för att få fler försäljningskanaler. Samarbetet med Telge Energi
fortsätter som tidigare och styrelsen kommer under hösten att se över samarbetsavtalet så att det
anpassas till att föreningen kan ha fler försäljningskanaler.
Beslut om reviderad verksamhetsplan kommer därför att tas tidigast i slutet på året 2013

