Kallelse till Svensk Vindkraftförenings årsstämma
DATUM: Fredag 6 maj 2022, kl. 13.30–16.00
PLATS: Säröhus, Säröhusvägen 12, Särö söder om Göteborg (efter vår drift‐ och
underhållskonferens Vindkraftsdagarna 5 – 6 maj)
Är du medlem och vill vara med så behöver du anmäla ditt deltagande senast 2022‐05‐03 till
deltar@svenskvindkraft.com. Anmälan med medlemsnummer behöver ske personligen eller
genom ombudsfullmakt.
Handlingar inför årsstämman:
Årsredovisning
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag, verksamhetsplan och budget.
Varmt välkommen till årets föreningsstämma!
Styrelsen i Svensk Vindkraftförening

Dagordning från stadgarna
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av justeringsmän, som tillsammans med ordförande ska justera

protokollet, och rösträknare
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat‐ och balansräkning för det
senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret
8. Fastställande av resultat‐‐ och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
10. Fastställande av medlemsavgifter
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande
verksamhetsåret
12. Fastställande av arvoden och ersättningar för kommande verksamhetsår
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter
14. Val av

a. styrelsens ordförande för en tid av ett år
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c. två revisorer och ersättare för en tid av två år, i detta val får

styrelsens ledamöter inte delta
d. tre till åtta ledamöter i valberedningen för en tid av två år, av vilka en
ska vara sammankallande
e. beslut om vilka föreningar SVIF ska vara associerad till eller medlem i
f. ombud till i förekommande fall andra organisationers, föreningars
eller bolagsstämmor
15. Av medlemmarna skriftligen väckta frågor (motioner) inlämnade till
styrelsen minst 30 dagar före mötet
16. Andra av styrelsen framlagda förslag (stadgar etc.)
17. Övrig information från styrelsen
Vid extra årsmöte behandlas i kallelsen angivna ärenden, som skriftligen
begärts av minst 35 % av medlemmarna eller påkallats av styrelsen.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svensk Vindkraftförening, 869001-1377, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2021.

Verksamheten
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Allmänt om verksamheten
Svensk Vindkraftförening är en ideell icke politisk bransch- och ägarorganisation vars främsta syfte är
att främja vindkraftens utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen. Föreningen har en
kontinuerlig myndighetsdialog och är engagerade i en rad olika projekt och arbetar med alltifrån
konferenser till utbildning, framtagande av rapporter, informationsprojekt samt spridande av
forskningsresultat. I vår medlemskrets finns det såväl vindkraftsägare, vindkraftsutvecklare,
projektörer, leverantörer som privatpersoner.
Vi har idag en väl etablerad och utvecklad remissinstans med över 36 års erfarenhet av vindkraft.
Föreningen som bildades redan 1986 har runt 640 medlemsföretag och privatmedlemmar .Vi ger
årligen ut tidningen Svensk Vindkraft som är Sveriges största branschtidning för vindkraftsintressenter.
Föreningen har ett helägt dotterbolag; Svensk Vindkraft AB, vilket för närvarande är vilande.
Våra medlemsförmåner
Som medlem i Svensk Vindkraftförening får man tillgång till fördelaktiga medlemsförmåner beroende
på medlemskategori.
- Årsprenumeration av tidningen Svensk Vindkraft
- Rabatt på annonsering i vår tidning
- Inbjudan och rabatt på föreningens konferenser och seminarier
- Förmånlig vindkraftsförsäkring
- Rabatt på försäkringslösning för återställandegaranti
- En timmes fri juridisk rådgivning och rabatt på tillkommande arvode
- Förhandlat ramavtal för el, elcertifikat och ursprungsgarantier samt rådgivning vid bindningar
- Rabatter på olika marknadsrapporter och marknadsanalyser.
Kansliet
Vårt kansli är lokaliserat i Vessigebro, Falkenbergs kommun och bemannas på tim- och konsultbasis
av Jan-Åke Jacobson. Sedan 2021-04-01, har vi på konsultbasis (deltid), anställt Jakob Economou
som verksamhetsledare med ansvar för operativa verksamhet, våra konferenser och seminarier.
Kansliet ansvarar för den dagliga verksamheten, medlemsdialog, hanterar all löpande administration,
som medlems- och ekonomiadministration samt har mail och telefonservice kring de mest skiftande
vindkraftsfrågor från medlemmar, leverantörer, media, allmänhet etc. och koordinerar hänvisning till
styrelseledamöterna och deras kunskapsområden/specialistkunskaper. Styrelseledamöterna stödjer
aktivt kansliet och bidrar i de olika projekt som föreningen driver. Vid sidan om det drivs verksamheten
i specifika projekt med hjälp av inköpta konsulttjänster utifrån behov.
Styrelsen 2021/2022
Styrelsen under verksamhetsåret har varit totalt nio ledamöter enligt nedan:
Jeanette Lindeblad, ordförande
Carl-Arne Pedersen, vice ordförande
Ingvar Bartholdsson, kassör
Per Olofsson, ledamot, Lars Jacobsson, ledamot, Jenny Longworth, ledamot, Andreas
Wickman,ledamot, Sigrid Carstairs, ledamot och Leif Sandberg, ledamot.
Valberedning 2021/22
Det har varit fyra ledamöter i valberedningen innevarande år 2021/22.
Göran Ronsten (sammankallande) Jesper Knudsen, Fredrik Lindahl och Tanja Tränkle.
Revisorer
Auktoriserad revisor:
Christer Andersson, Revisorstjänst (RTJ) i Falkenberg AB
Revisorssuppleant:
Revisorstjänst (RTJ) i Falkenberg AB
Föreningsrevisor:
Alf Gustavsson
Föreningsrevisorssuppleant: Alfred Maultasch
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Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen har en utarbetad och väl implementerad arbetsordning för verksamheten som årligen
revideras och antas av den nytillträdda styrelsen.
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har totalt 7 st. styrelsemöten genomförts inkl. konstituerande möte. På grund
av rådande pandemi har endast 3 fysiska möten varit möjliga att genomföra övriga möten har
genomförts via digitala forum. Årsmötet kommer att hållas på Säröhus Hotell och Restaurant utanför
Kungsbacka den 6 maj 2022
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

18 maj, 2021 (konstituerande möte digitalt)
16 juni, 2021(digitalt)
2 september, 2021(fysiskt)
29 november, 2021 (fysiskt)
31 januari, 2022 (digitalt)
28 mars, 2022 (digitalt)
5 maj, 2022(fysiskt i samband med Vinddagarna)

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2021/2022
Det gångna året har som året innan till stor del präglats av covid 19 och flera av våra planerade
aktiviteter, projekt och konferenser har blivit drabbade och inställda.
Trots pandemin lyckades vi genomföra Winterwind 2021 digitalt den 19-20 april. Konferensen blev
ändå lyckad, utifrån de begränsade förutsättningar vi har haft med tanke på pandemin, som tyvärr
drabbade oss ekonomiskt både med förlorade intäkter och att vi blev återbetalningsskyldiga till hotell
och konferenslokal, att studenterna tyvärr inte kunde komma som planerat till konferensen.
RE Scandinavia 2021, kunde på grund covid 19 inte genomföras som planerat i Malmö, men vi kunde
genomföra den som en digital konferens på eftermiddagen den 17 juni med hela 120 deltagare.
Årets Winterwind 2022 var planerat till 31 jan-2 februari i Skellefteå, men på grund av covid 19 har vi
senarelagt konferensen istället till 19-21 april 2022 i Skellefteå.
Vindkraftsdagarna inriktning drift och underhåll som vi kommer arrangera den 5-6 maj på Säröhus
Hotell, Konferens & SPA.
Vindkraftspriset år 2021
Efter styrelsebeslut där man hade uppe på förslag, olika personer/föreningar/företag som gjort särskild
insats för att främja vindkraften utveckling, föreslog en enig styrelse att årets vindkraftspris 2021, skulle
tilldelas till riksdagsledamoten/energitalesman för C Rickard Nordin.
Till årsstämman 6 maj bjöd vi in Rickard, där vår ordförande Jeanette delade ut vindkraftspriset 2021
till Rickard Nordin (vilken var helt ovetande).
Extern kommunikation och samhällsdialog
Tidningen Svensk Vindkraft är vår främsta kommunikationskanal och den har utkommit med fem
nummer under 2021 med en upplaga av 2000 exemplar per nummer. Vi publicerar nyheter, reportage
och intervjuer från vindkraftsbranschen. Syftet med tidningen är att arbeta för vindkraftens fortsatta
utveckling, att nyansera debatten, förmedla forskningsresultat och information om teknisk utveckling
samt bevaka och granska såväl vindkraftsbranschen som myndigheters och politikers arbete. Varje
nummer publiceras också digitalt under medlemssidorna. Tidningen publiceras även i en engelsk
kortversion (digitalt).
Föreningen har begränsat med ekonomiska resurser och måste alltid vikta vilka frågor som ska
prioriteras att driva. Vår grundinställning är att vi driver frågor i första hand som gynnar våra
medlemmars intressen och utveckling av vindkraft, vilket ibland kan bli en utmaning, då vi
representerar många olika producenter med olika intresseområden. Vi är angelägna om att visa på
den vardag ett flertal vindkraftsägarna i dag har med dålig lönsamhet. Vi vill verka för att komma med
konstruktiva och realistiska förslag till våra beslutsfattare, det för att forma det nya energilandskapet
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mot målet 100 % förnybar el till år 2040.
Vi samarbetar med nationella organisationer som Svensk Vindenergi, SERO och vindkraftnoderna
samt internationella föreningar som våra systerföreningar i våra grannländer i syfte att ta del av
erfarenheter och finna lösningar för framtida samarbeten. Föreningen samarbetar även med Wind
Denmark, WWEA, EREF och Wind Europe.
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Vi träffar kontinuerligt myndighetspersoner och politiker vid olika möten och sammankomster. Vi tar vid
dessa tillfällen vara på möjligheten till samtal med regionala representanter och regeringsföreträdare.
Föreningen har varit aktiv med att svara på remisser som är den formella vägen till politiken. Vi har
medverkat i referensgruppen för den Nationella Hållbara vindkraftsstrategin, som Energimyndigheten
och Naturvårdsverket ansvarat för.
Webbseminarier, medlemsdialog och utbildningar
Den första måndagen varje månad har Svensk Vindkraft under året genomfört ett antal digitala
seminarier för våra medlemmar och potentiella medlemmar Vi har haft olika teman på varje
seminarium under året, som nättariffer, repowering, vätgasproduktion, driftoptimering, information och
cybersäkerhet, hur undvika växtverk inom vindkraft, vilket ansvar och skyldighet har du som
vindkraftsägare samt utmaningar inom vindkraft. Seminarierna har haft allt ifrån femtiotals till över
hundra deltagare per gång.
Föreningen har utvecklat och lanserat ett helt nytt utbildningskoncept som heter "Fånga vinden" som
ska ge grundläggande vindkraftkunskap. Syftet är att nå ut med kunskap till kommuner, lokala
tjänstemän, beslutsfattare och politiker. På grund av covid 19 har inte så många ännu kunnat gå
utbildningen, men den finns idag både som webbutbildning med efterföljande webbworkshop som att vi
kan ge utbildningen på plats. Här jobbar vi brett på att nå ut med kunskap om utbildningen, genom en
digital utbildningsbroschyr.
Vi utlyste under hösten en fototävling hos våra medlemmar med tema ta fram aktuella bilder kring
vindkraftsverk/parker. Vi fick in ett flertal mycket fina bilder som styrelsen sedan fick ansvar att välja ut
de finaste motiven, vilket utmynnade i att föreningen utgett som en bordkalender för år 2022.
Remissyttranden
Svensk Vindkraft förening är en starkt etablerad remissinstans med över 36 års erfarenhet av
vindkraft. Vi har ett etablerat samarbete sedan ett flertal år med Svensk Vindenergi där vi gemensamt
kan formulera våra synpunkter och budskap i ett antal remissvar, när vi ser en fördel i att stå enade i
viktiga frågor som gynnar våra gemensamma intressen för vindkraften, även om vi inte kan stå enade i
alla sakfrågor. Under 2021 har Svensk Vindkraftsförening gett svar på fyra remisser och utredningar:
- "Krav på Nätnettomätning i förordningen om Ursprungsgarantier Dnr I22020/02973 inlämnat
2021-04-21.
- "Minskade anslutningskostnader för Elproduktion till Havs" Dnr I2020/02973 inlämnat 2021-05-03.
- "Svar på EI rapport på förslag inför gemensam förordning av EU-lagstiftning på Elmarknaden om
Oberoende Aggregatorer" Dnr I2021/01065 inlämnat 2021-06-29.
- "Synpunkter på Energimarknadsinspektionens Energimarknadsinspektionens rapport "Översyn för
mindre produktionsanläggningar " Dnr I2021/01083 inlämnat 2022-01-25.
Föreningen lämnade in sina synpunkter till Energimarknadsinspektionens referensgrupp på
regeringsuppdraget om "undantagsregeln för nätavgifter för mindre elproduktionsanläggningar (1500
kW regeln)" redan i januari 2021.
Debattartiklar och skrivningar dialog med departement 2021
Svensk Vindkrafts arbetsgrupp hade möten och dialog, under sommaren med riksdagsledamöter C
Rickard Nordin och Lars Thomsson avseende EI rapport om undantagsregeln nätavgifter mindre
produktionsanläggningar, vilket föranledde att vi fick framföra våra synpunkter vid ett Zoommöte med
Infrastrukturdepartementets statssekreterare Sebastian de Toro den 15 oktober 2021.
Vi har också lämnat in och presenterade våra synpunkter angående hinderbelysning till
Infrastrukturdepartementet på Regeringskansliet 28 januari 2022, samt tagit fram ett PM om
hinderbelysning och stött projektet Kunskapslyft Hinderbelysning som konsultbolaget Wind Sweden
utfört.
Slutligen har vi skickat in våra synpunkter på Kommunernas nya Vindbruksplaner till Smedjebackens
kommun, Piteå kommun och Hässleholms kommun.
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Representation
Föreningen har under året varit representerad och medverkat vid olika digitala seminarier, event och
aktiviteter under året i syfte att informera, påverka och för att nätverka för framgångsrik utbyggnad av
vindkraft och övrig förnybar energi och inte på bekostnad av de tidigare investeringarna.
Förtroendeuppdrag
Svensk Vindkraftförening har sedan 2008 innehaft ordförandeposten för ledningsgruppen på Campus
Varberg Energitekniker Vindkraftutbildning.
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Flerårsöversikt
2021
Nettoomsättning
2 744 824
Resultat efter finansiella poster
-72 150
Soliditet, %
63

2020
3 398 157
-609 560
25

2019
2 530 705
242 293
54

2018
2 466 737
-254 884
63

Belopp i kr
2017
3 622 069
-150 488
62

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Disposition enligt årsstämmobeslut
Årets resultat
Vid årets slut

Fritt eget
kapital
1 384 659
-317 560
-72 149
994 950

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 994 950, disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt
disponeras för att
balanseras i ny räkning
Summa

1 067 099
-72 149
994 950
994 950
994 950

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr
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Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Internationella avgifter
SEROavgifter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

2

2 744 824
820 386
3 565 210

3 398 157
2 382 170
5 780 327

-57 060
-3 398 001
-149 385

-5 356
-65 000
-6 122 708
-195 427

-32 500
-3 636 946

-6 388 491

-71 736

-608 164

244
-658
-414

478
-1 874
-1 396

-72 150

-609 560

-

292 000
292 000

-72 150

-317 560

-72 150

-317 560

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

546 706
546 706

-

50 000
8 513
58 513

50 000
700
50 700

605 219

50 700

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

71 142
129 913
59 165
260 220

2 287 148
310 797
386 207
2 984 152

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

704 959
704 959

1 250 060
1 250 060

Summa omsättningstillgångar

965 179

4 234 212

1 570 398

4 284 912

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter
Summa immateriella anläggningstillgångar
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Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3

4

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

1 067 099
-72 150
994 949

1 384 659
-317 560
1 067 099

Summa eget kapital

994 949

1 067 099

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

489 912
20 573
42 513
22 451
575 449

472 424
352 943
2 392 446
3 217 813

1 570 398

4 284 912

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
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Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
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Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansom

Not 2 Intäkternas fördelning
2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

2 744 824
2 744 824

3 398 157
3 398 157

Övriga rörelseintäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Provisioner
Övriga rörelseintäkter

589 900
14 182
215 426
878

1 097 898
878 834
405 438

Summa övriga rörelseintäkter

820 386

2 382 170

3 565 210

5 780 327

2021-12-31

2020-12-31

Intäkter per väsentligt intäktsslag
Nettomsättning
Nettoomsättning
Summa nettoomsättning

Summa intäkter

Not 3 Immateriella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar

579 206
579 206
-32 500
-32 500

Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

546 706
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Not 4 Andelar i koncernföretag
Föreningen äger 100 % av Svensk Vindkraft AB, 556971-8702. Verksamheten är vilande.
Styrelse: Jeanette Lindeblad, ordförande, Carl-Arne Pedersen och Ingvar Bartholdsson.
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

50 000
50 000

50 000
50 000

Utgående redovisat värde
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Kungsberga, 2022-03-14
Svensk Vindkraftförening - Valberedningens förslag inför stämman 2022, fredag 6 maj, kl. 15:0016:30.
Valberedningens sammansättning: Fredrik Lindahl, Jesper Knudsen, Göran Ronsten (sammankallande) och
Tanja Tränkle.
Daniel Badman
Ordförande för stämman: -Mikael
Kowal (tillfrågad)
Sekreterare för stämman: Utses av stämmoordföranden1.
Justerare: Utses av stämman.
Styrelsens storlek: 9 st ordinarie ledamöter (oförändrat).
Avgår: Jeanette Lindeblad och Carl-Arne Pedersen.
Omval på två år: Ingvar Bartholdsson, Leif Sandberg och Andreas Wickman.
Omval på ett år: Jenny Longworth.
Nyval på två år: Helena Vänlund.
Nyval på ett år: Cecilia Dalman Eek.
Ett år kvar på sina mandat: Sigrid Carstairs, Lars Jacobsson och Per Olofsson.
Styrelseordförande: Cecilia Dalman Eek, 1 år.
Revisor, omval på två år: Revisionstjänst Falkenberg AB (Christer Andersson, auktoriserad revisor).
Revisorsuppleant, ett år kvar: Revisionstjänst Falkenberg AB (Jonas Einarsson, auktoriserad revisor).
Föreningsrevisor ett år kvar: Alf Gustafsson.
Föreningsrevisorsuppleant omval på två år: Alfred Maultasch.
Styrelsearvode (fast ersättning, bruttolön): Oförändrat2 - Ordförande 22000 kr/år, v.ordf. 10 000
kr/år, övriga 5 000 kr/år. I den fasta ersättningen ingår tid för styrelseinterna, ej protokollförda
diskussioner via telefon och e-post.
Styrelsemötesarvode (bruttolön3): 200:-/h, 1500:- för heldag.
Arvoden för andra möten, uppdrag för styrelsen och funktionärer: Fakturerat timarvode skall
vara 400:-/timme. Motsvarande bruttolön skall under 2022 vara 200:-/h. Utgifterna skall redovisas
skriftligt och protokollföras. Omfattningen bestäms av styrelsen.
Bilersättning: som statlig skattefri del. Ersättning vid tjänsteresa enligt statliga regementsreglerna
om inte annat överenskommes.
För valberedningen
Kungsberga 2022-03-14
Göran Ronsten (sammankallande)

1

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar - 6 kap. 39 §: ”Ordföranden ska se till att det förs ett protokoll vid
föreningsstämman. ...”.

2

Valberedningen föreslår indexuppräkning med föregående års KPI delat med KPI 2020. För 2022 blir
ersättningen 1960/1918≈+2,2%. 22000 -> 22482, 10000 -> 10219, 1500 -> 1533, 400 -> 409, 200 -> 205

3

Lagen tillåter sedan 2017 inte längre företagsfaktura för styrelsearbete. ” Högsta förvaltningsdomstolen finner
därmed, i likhet med Skatterättsnämnden, att arvodena ska beskattas som inkomst av tjänst ...”.
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2017/Juni/27817.pdf

Helena Wänlund (2022-03-09)
– Vill göra skillnad för att förverkliga ett hållbart energisystem
där vindkraft är en attraktiv del av lösningen
Med mina 30 års erfarenhet av energibranschen, har jag en stabil
grund att stå på för det nödvändiga arbetet som krävs för att utveckla
vårt energisystem. Sedan drygt två år är jag verksam inom Vattenfall
Vindkraft, tf chef för vår landbaserade projektutveckling i Sverige
och chef för tillstånds- och kommunikationsfrågor. Vi har idag ett 15tal projekt i hela Sverige och i olika faser vilket innebär erfarenhet av
alla de utmaningar en vindkraftsetablering stöter på. Till vardags finns
jag på kontoret i Solna.
Branschsamverkan en framgångsfaktor, en styrka att nyttja och något
som ligger mig varmt om hjärtat. Jag har erfarenheter från att vara
chef inom branschföreningen Svensk Energi / Energiföretagen
Sverige där jag fick chans att representera hela branschen i produktions- och distributionsfrågor. Jag har även
arbetat i styrelsen för Energinätverk Sverige och idag är jag ordförande i AG Vind inom Energiföretagen
Sverige. Alla år med samverkan inom branschen ger mig inspiration då jag vet hur mycket vi kan
åstadkomma tillsammans.
Påverkansarbete och samhällskontakter har varit en del av mina roller sedan 2004, vilket tog sin start inom
Fortum där jag var chef för långsiktigt produktionsplanering respektive chef för elnätsreglering och tariffer.
Jag känner väl till vikten av att skapa en förståelse för vindkraftens möjligheter och utmaningar, behovet av
tydliga budskap och att vilja bidra till en lösningar. Har även skaffat mig en djup bild och förståelse av
intressenter, deras behov och möjligheter att både påverka och samverka. Att skapa bättre förutsättningar,
förutsägbara och transparenta villkor för verksamheter motiverar mig där vill jag göra skillnad och bidra med
mitt engagemang.
För mig är det även viktigt med ett långsiktigt synsätt där vi som bransch får långsiktiga förutsättningar
samtidig som även vi står för vad vi säger och håller vad vi lovar. Jag vill bidra med kunskap och nå ut med
fakta och information.
I styrelsens arbete vill jag bidra både till kommunikation och att skapa bättre förutsättningar och villkor för
vindkraftbranschen. Jag vill använda min branschkunskap och erfarenhet av påverkansarbete för att göra
föreningen framgångsrik i att nå sina mål och nå ut med våra viktiga budskap.
Helena Wänlund
Acting Head of Market Development Sweden
Head of Permit and Stakeholder management
Market Development Sweden
BA Wind
helena.waenlund@vattenfall.com
M +46 736136172
https://www.linkedin.com/in/helena-w%C3%A4nlund/

Cecilia Dalman Eek (2022-03-11)
– Vill lyfta fram strategiska och kommunikativa frågor och se
möjligheter utan att ignorera svårigheter
De senaste fem åren har jag varit en av regeringens fyra nationella
vindkraftsamordnare med uppgift att underlätta för etablering av
vindkraft i region sydväst. I uppdraget har ag mött stora och små
vindkraftaktörer och arbetat för att underlätta kontakter med
myndigheter och politiker. Under den tiden har jag lärt mej vilka
svårigheter men också vilka möjligheter som nu finns. När uppdragen
som vindkraftsamordnare upphörde övergick jag till att arbeta på
konsultbasis.
Branschen är full av kunniga och ytterst kompetenta personer inom
sina områden. Jag ser som min roll att komplettera dem genom att
lyfta fram strategiska och kommunikativa frågor och se möjligheter
utan att ignorera svårigheter. Min långa erfarenhet från
kommunikation i samhällslivet har givit mej en god insikt i hur politiken fungerar och vad som biter i
debatter.
Jag har grundutbildning på tekniskt gymnasium och därefter universitetsstudier inom statsvetenskap,
offentlig förvaltning och engelska. Mitt yrkesliv har fokuserat på projektledning samt strategi,
kommunikation och media, på olika samhällsnivåer.
Mitt miljöengagemang startade som ung och jag fick tidigt politiska miljöuppdrag i Göteborgs kommun.
Under cirka 20 år har jag haft ledande uppdrag inom kommunalteknik, miljö och stadsbyggnad. Jag har varit
riksdagsledamot och varit ledamot och ordförande i bransch- och samarbetsorganisationer som styrelsen för
FAMNA - idéburen välfärd, Avfall Sverige och Göta älvs vattenråd. Idag är mitt huvudsakliga politiska
uppdrag sedan 2015 som vice ordförande (S) i styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Efter många år i folkrörelser är jag bra på att leda möten och är en van moderator. Som person är jag öppen,
positiv och tydlig och uppskattar att träffa nya människor. Jag är engagerad i min lokala församling och ägnar
fritiden år familjen, körsång och musiklivet i min hemstad Göteborg.
+46 (0)70-655 48 59
cecilia@dalmaneek.se
twitter.com/dalmaneek
facebook.com/dalmaneek
dalmaneek.blogspot.com
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Förord
Svensk Vindkraftförening, org. nummer 869001–1377 grundades 1986 och är en ideell icke politisk
bransch‐ och medlemsorganisation vars främsta syfte är att främja vindkraftens utveckling samt
tillvarata medlemmarnas intressen. Vi arbetar aktivt för en långsiktig och hållbar utveckling för
vindkraft och förnybar energi. Föreningen har sitt säte och kansli i Vessigebro, Falkenberg.
Föreningen har ett dotterbolag Svensk Vindkraft AB, 556971–8702. Svensk Vindkraft AB är ett vilande
bolag för framtida affärsutveckling.

Inledning
Svensk Vindkraftförenings affärsplan löper över en treårsperiod. Styrelsen ansvarar för att årligen
revidera och utveckla affärsplanen.

Strategi och vision
Svensk Vindkraftförening ‐ en ägarförening som jobbar för medlemmarnas vindintressen.
Vår vision
Vi är en svensk branschförening inom vindkraft – för vindkraftsägare.
Vår passion för vindkraften och den innovation och utveckling som vindkraften bidrar med.
Vår mission
Vi tillvaratar vindkraftsägarnas behov och samlade kompetens för en effektivare utveckling av
vindkraften i Sverige.
Vår målgrupp
Våra huvudmålgrupper är vindkraftsägare och vindkraftsintressenter.
Vårt varumärkeslöfte
För en framtid i medvind.

Mål
Vi stödjer aktivt det mål som regering och riksdag har att senast år 2040 ska Sverige ha byggt ut sin
vindkraft> 90 TWh eller mer.
Vi stödjer aktivt målet om 100 % förnybar el till år 2040.
Om Sverige ska klara klimatmålet om 100 % förnybar el till år 2040 blir det viktigt att vi har tydliga
mål och strategier för utbyggnaden av förnybar el, samt ger marknaden de rätta ekonomiska
förutsättningarna för att klara nå detta mål, för att säkra vår framtida elproduktion och
försörjningstrygghet. Mer vindkraft kommer ställa krav på nya lösningar avseende produktion,
utbyggnad av elnät och ny lagringsteknik.
Utbyggnad av våra elnät inom Sverige och i ett Europaperspektiv
Vi tror inte att Sverige själva kan bygga framtidens energisystem utan att det krävs internationellt
samarbete och integration av elnäten i högre utsträckning än i dag, där vi förstärker elnätet med
övriga nordiska länder och Europa.
Klimatmålen COP21 Regering och riksdag har beslutat att de svenska klimatmålen flyttas från 2050
till 2045. Det innebär att utsläppen då ska ha minskat till mindre än ett ton per person i Sverige,
jämfört med dagens tio ton.
För att klara klimatmålen krävs ett helhetstänk där både handel med utsläppsrätter, andelen
förnybar energi och energieffektivisering tillsammans bidrar till såväl nationella som globala
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klimatlösningar – ett ansvar som är varje lands angelägenhet. Det krävs ett ökat engagemang och
medvetenhet hos individen vilket kommer vara nyckeln till ökad acceptans.

Extern kommunikation
Tidningen Svensk Vindkraft
Vår tidning är hörnstenen i vår verksamhet. Som en oberoende och ideell part i branschen ser vi det
som vår uppgift att bevaka och hjälpa medlemmarna och branschens aktörer och arbeta för
vindkraftens fortsatta utveckling. Detta gör vi genom att utveckla vår medlemstidning. För 2022 har
vi ett fortsatt mål att tidningen skall ges ut fem gånger/år och att även varje nummer skall ges ut som
en kortversion på engelska.
Remissinstans
Svensk Vindkraftförening är en viktig remissinsats att räkna med. Vi arbetar med att ta fram konkreta
förslag ‐ författar och medverkat till ett antal offentliga remissvar och övriga skrivelser, vilket är ett
viktigt bidrag till att nå de mål, regering och riksdag satt för att klara nå klimat‐och energimålen.

Kunskapsspridning
Svensk vindkraft arbetar aktivt med att förmedla och öka kunskapen kring vindkraft genom att hålla
konferenser, utbildningar och seminarier.

Kompetensförsörjning
För att nå de mål Sverige har avseende utbyggnad av vindkraft samt klara kommande
generationsväxling behövs duktiga ingenjörer, ekonomer och marknadsutvecklare. Men det som
framförallt kommer att behövas framöver är att branschen kan klara rekrytering av det ökade
behovet av drift‐, service & underhållstekniker inom vindkraft, vilket kommer bli avgörande för att
klara den planerade utbyggnadstakten av vindkraft.
Redan 2008 tog föreningen initiativ tillsammans med övriga aktörer i energibranschen att ta fram en
energiteknikerutbildning med inriktning vindkraft tillsammans med Myndigheten för Yrkeshögskolan
(MYH). Vilket vi i dag har på Campus Varberg och i Strömsund.
Vi arbetar proaktivt med att få till stånd fler utbildningsplatser i Sverige, för att klar det framtida
långsiktiga behovet av ca 100 nya vindkraftsstudenter per år. Arbetet bedrivs inom branschen och
genom ökade informationsinsatser med skolan. Detta kommer bli avgörande om vi ska klara den
utbyggnadstakt man satt för vindkraft till år 2040.

Ekonomistyrning
Svensk Vindkraftförenings affärsmodell är starkt projektorienterad, vår ekonomiuppföljning är
projektorienterad och budgeten ska vara periodiserad för att få en bättre insyn och styrning.

Operativ verksamhet
Föreningen har sedan 2019 ingen fast anställd. Vi köper in de tjänster som föreningen har behov av.
Sedan 2021 har föreningen kontrakterat Vessige Vattenkraft AB; Jan‐Åke Jacobson för att sköta
kansliet och Kadevind AB; Jacob Economou för verksamhetsledning.
Styrelsen är idag ansvarig för föreningens löpande förvaltning och ansvarar för all operativ
verksamhet enligt antagen arbetsbeskrivning och arbetsordning.

Samarbetspartners och medlemsförmåner
Föreningen arbetar ständigt med att utveckla och erbjuda medlemmarna attraktiva
medlemsförmåner. Nytt för i år är att merparten av medlemsförmånerna erbjuds endast till de
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medlemmar som är företags‐ respektive effektmedlemmar. Läs mer om dessa på vår hemsida
www.svenskvindkraft.com.
Elhandel
Svensk Vindkraftförening har tecknat ett treårigt ramavtal med Bixia sedan 1 januari 2020 med
förlängning ett år i taget. Bixia är en av de större aktörerna på marknaden inom handel med förnybar
el som balansansvarig, både på spot‐ och den finansiella marknaden med alla delar såsom el,
elcertifikat och ursprungsgarantier.
Vindkraftsförsäkring
Svensk Vindkraftförening har tecknat ett avtal med MARSH där de erbjuder våra medlemmar en
skräddarsydd vindkraftsförsäkring. Sedan hösten 2019 erbjuder MARSH också våra medlemmar med
elproduktion en försäkringslösning för avvecklingsgaranti, vilket gör att man inte behöver deponera
och låsa kapital för avveckling i händelse av obestånd.
Juridisk rådgivning
Svensk Vindkraftförening har ett avtal med MAQS som erbjuder våra företagsmedlemmar en timmes
gratis rådgivning. MAQS har mångårig erfarenhet av att hantera vindkraftsuppdrag som spänner över
alla faser i ett projekt.
Bodecker & Partners AB
Svensk Vindkraftförening har ett avtal med Bodecker & Partners. Föreningens medlemmar har rabatt
på deras elcertifikatrapport och webinarier.
Montel
Svensk Vindkraftförening har ett avtal med Montel som ger föreningens medlemmar rabatt på deras
produkter/tjänster (nyhetsbrev samt onlinetjänst) samt konferens.

Medlemskap
Svensk Vindkraftförening är medlemmar i
‐ WWEA, (World Wind Energy Association)
‐ Wind Europe
‐ Hela Sverige ska leva
Övriga samverkanspartners
‐ SERO
‐ Svensk Vindenergi
‐ Systerorganisationer i Norden
‐ Svensk Vattenkraft
‐ Svensk Solenergi
‐ Vindkraftcentrum
‐ Vätgas Sverige
‐ Campus Varberg
‐ Energiföretagen I Sverige
‐ Klimatkommunerna
‐ Skånes Vindkraftsakademi
‐ EREF, (European Renewable Federation)
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Aktivitetsplan
Vår aktivitetsplan speglar verksamhetens mål och förutsättningar.
Viktiga aktiviteter under 2022:
‐ Politisk dialog, remisser och övriga skrivningar i för våra medlemmar aktuella ämnen
‐ Winterwind 2022, den 19‐21 april i Skellefteå
‐ Vindkraftsdagarna (inriktning drift ‐och underhåll) på Säröhus 5‐6 maj Särö, Kungsbacka
‐ Årsstämman den 6 maj, 2022 på Säröhus
‐ Tidningen Svensk Vindkraft utkommer med fem nummer årligen med engelsk sammanfattning
‐ Seminarieserie, digitalt den första måndagen i månaden med fokus på olika viktiga teman
‐ Kunskapsspridning,“Fånga Vinden” som riktar sig till kommuner politiker /tjänstemän
‐ Ny uppdaterad hemsida
‐ Flera medlemsträffar i samband med olika seminarier utöver årsmötet
‐ RE‐Scandinavia (PPA konferens) tillsammans med Wind Denmark 17 juni 2022
‐ Verka för att finna lösningar för hinderbelysning med Försvarsmakten
‐ Utbildning/kompetensförsörjning av vindkrafttekniker som Campus Varberg
‐ Vind 2022 i oktober i Stockholm.

Årsbudget för verksamhetsåret 2022
Benämning
Försäljning tjänster 25 % moms Sv
Försäljning tjänster 6 % moms Sv
Medlemsavgifter inkl. SERO
Provisioner
Övriga rörelseintäkter
SERO:s medlemsavgifter
Lokalhyra
Programvaror
Förbrukningsmateriel
Resekostnader
Kost och logi i Sverige
Annonser
Utställningar och mässor
Övrig reklam & sponsring
Kontorsmateriel
Trycksaker
Mobiltelefon
Datakommunikation
Porto
Konferenser
Övriga kostnader
Revision
Redovisningstjänster
Konsultarvoden
Bankkostnader
Medlemsavgifter andra föreningar
Styrelsearvoden
Resultat

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Budgeterat
4 845 000
8 000
850 000
350 000
6 500
70 000
286 000
6 000
10 000
50 000
168 250
10 000
266 400
50 000
4 000
170 000
2 000
43 000
4 000
438 000
20 000
20 000
314 000
3 793 400
2 000
50 000
149 000
133 450
6

Medlemsavgifter
Privat 700 kr
Privat – student 200 kr
Privat – utomlands 800 kr
Privat – medlem i SERO+200 kr
Företag – utan vindkraftsproduktion 700 kr + serviceavgift 6000 kr*
Företag – med vindkraftsproduktion700 kr + serviceavgift 4,00 kr*/installerad kilowatt**
Max 44 000 kr/ägare
* Pris exklusive moms. Serviceavgiften är avdragsgill.
** Systemet bygger på er egenrapporterade installerade effekt i kW.
Avgifterna gäller år 2022 och år 2023. I fall av ändrade årsavgifter år 2024 och 2025 ska dessa
beslutas vid årsmötet och tas nästa år vid årsstämman år 2023.

Kvalitetssäkring
Affärsplanen skall årligen revideras av styrelsen och antas på årsstämman.
Affärsplanen görs tillgänglig på medlemssidorna under www.svenskvindkraft.com samt ligga
tillgänglig två veckor före vår årsstämma genom årsstämman och medlemsträffar.
Antagen av styrelsen i Svensk Vindkraftsförening den 28 mars 2022.

Jeanette Lindeblad, Ordförande.

7

Svensk	
  Vindkraftförening	
  

	
  

STADGAR	
  

Org.Nr.	
  869001-‐1377	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
§	
  1.	
  	
  

Svensk	
  Vindkraftförening	
  (SVIF)	
  

	
  
Är	
  en	
  ideell	
  och	
  partipolitiskt	
  obunden	
  förening	
  som	
  är	
  öppen	
  för	
  alla	
  som	
  vill	
  arbeta	
  i	
  
föreningens	
  anda	
  och	
  enligt	
  dessa	
  stadgar.	
  	
  
	
  

§	
  2.	
  	
  

Firma	
  

	
  
Föreningens	
  firma	
  skall	
  vara	
  Svensk	
  Vindkraftförening,	
  SVIF.	
  
	
  

§	
  3.	
  	
  

Ändamål	
  	
  

	
  
Föreningens	
  ändamål	
  är	
  att	
  främja	
  vindkraftens	
  utveckling	
  i	
  Sverige	
  och	
  inom	
  EU.	
  Detta	
  sker	
  
främst	
  genom	
  att	
  förmedla	
  kunskap	
  och	
  information,	
  främja	
  teknisk	
  utveckling,	
  samverka	
  med	
  
och	
  informera	
  myndigheter	
  och	
  organisationer	
  samt	
  vara	
  till	
  stöd	
  för	
  våra	
  medlemmar.	
  SVIF	
  
verkar	
  också	
  för	
  att	
  skapa	
  rimliga	
  ekonomiska	
  villkor	
  för	
  vindkraften.	
  	
  
	
  

§	
  4.	
  	
  

Organisation	
  

	
  
Föreningen	
  har	
  hela	
  landet	
  som	
  verksamhetsområde.	
  Medlem	
  kan	
  även	
  vara	
  ansluten	
  till	
  
lokalförening.	
  SVIF	
  kan,	
  om	
  årsmötet	
  så	
  beslutar,	
  vara	
  medlem	
  i	
  organisation,	
  förening	
  eller	
  
delägare	
  i	
  bolag	
  som	
  arbetar	
  i	
  föreningens	
  anda	
  och	
  gagnar	
  dess	
  ändamål	
  och	
  intresse.	
  	
  
	
  

§	
  5.	
  	
  

Säte	
  

	
  
Styrelsen	
  har	
  sitt	
  säte	
  i	
  Alingsås	
  kommun,	
  V.	
  Götalands	
  län.	
  	
  
	
  

§	
  6.	
  	
  

Medlemmar	
  

	
  
Medlem	
  är	
  den	
  som	
  till	
  SVIF	
  inbetalt	
  av	
  årsmötet	
  fastställd	
  årsavgift.	
  Årsmötet	
  skall	
  fastställa	
  
årsavgift	
  för	
  kommande	
  verksamhetsår.	
  Den	
  som	
  motverkar	
  föreningens	
  intresse	
  eller	
  stadgar	
  
kan	
  efter	
  beslut	
  av	
  årsmötet	
  uteslutas.	
  	
  
	
  

§	
  7.	
  	
  

Beslutande	
  organ	
  

	
  
Föreningens	
  beslutande	
  organ	
  är	
  årsmötet.	
  Detta	
  hålls	
  på	
  tid	
  och	
  plats	
  som	
  styrelsen	
  har	
  att	
  
fastställa.	
  Årsmötet	
  skall	
  hållas	
  årligen	
  senast	
  den	
  31	
  maj.	
  Dessutom	
  kan	
  styrelsen	
  kalla	
  till	
  
föreningsmöten	
  eller	
  extra	
  årsmöte.	
  Om	
  minst	
  trettiofem	
  (35)	
  %	
  av	
  medlemmarna	
  så	
  
hemställer,	
  skall	
  styrelsen	
  inom	
  två	
  (2)	
  månader	
  kalla	
  till	
  extra	
  årsmöte	
  eller	
  föreningsmöte.	
  I	
  
den	
  skriftliga	
  hemställan	
  till	
  styrelsen	
  skall	
  anges	
  vilka	
  frågor	
  som	
  man	
  begär	
  ska	
  bli	
  
behandlade.	
  	
  

	
  
§	
  8.	
  	
  

Kallelse	
  

	
  
Kallelse	
  till	
  årsmöte	
  eller	
  föreningsmöte	
  skall	
  ske	
  skriftligt	
  genom	
  brev	
  eller	
  genom	
  annons	
  i	
  
Svensk	
  Vindkraft	
  och/eller	
  i	
  SERO-‐journalen	
  senast	
  fjorton	
  (14)	
  dagar	
  i	
  förväg.	
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§	
  9.	
  	
  

Ärenden	
  	
  

	
  
Vid	
  ordinarie	
  årsmöte	
  skall	
  följande	
  ärenden	
  behandlas:	
  
	
  
1. Val	
  av	
  ordförande	
  och	
  sekreterare	
  för	
  mötet	
  
2. Val	
  av	
  justeringsmän,	
  som	
  tillsammans	
  med	
  ordförande	
  ska	
  justera	
  protokollet,	
  och	
  
rösträknare	
  
3. Fastställande	
  av	
  röstlängd	
  
4. Fråga	
  om	
  årsmötet	
  utlysts	
  på	
  rätt	
  sätt	
  
5. Fastställande	
  av	
  dagordning	
  
6. Styrelsens	
  verksamhetsberättelse	
  och	
  resultat-‐	
  och	
  balansräkning	
  för	
  det	
  senaste	
  
verksamhetsåret	
  
7. Revisorernas	
  berättelse	
  över	
  styrelsens	
  förvaltning	
  under	
  det	
  senaste	
  räkenskapsåret	
  
8. Fastställande	
  av	
  resultat-‐	
  och	
  balansräkning	
  
9. Fråga	
  om	
  ansvarsfrihet	
  för	
  styrelsen	
  för	
  den	
  tid	
  revisionen	
  avser	
  
10. Fastställande	
  av	
  medlemsavgifter	
  
11. Fastställande	
  av	
  verksamhetsplan	
  och	
  budget	
  för	
  det	
  kommande	
  verksamhetsåret	
  
12. Fastställande	
  av	
  arvoden	
  och	
  ersättningar	
  för	
  kommande	
  verksamhetsår	
  
13. Fastställande	
  av	
  antalet	
  styrelseledamöter	
  
14. Val	
  av	
  
a. styrelsens	
  ordförande	
  för	
  en	
  tid	
  av	
  ett	
  år	
  
b. halva	
  antalet	
  övriga	
  ledamöter	
  i	
  styrelsen	
  för	
  en	
  tid	
  av	
  två	
  år	
  
c. två	
  revisorer	
  och	
  ersättare	
  för	
  en	
  tid	
  av	
  två	
  år,	
  i	
  detta	
  val	
  får	
  styrelsens	
  ledamöter	
  
inte	
  delta	
  
d. tre	
  till	
  åtta	
  ledamöter	
  i	
  valberedningen	
  för	
  en	
  tid	
  av	
  två	
  år,	
  av	
  vilka	
  en	
  ska	
  vara	
  
sammankallande	
  
e. beslut	
  om	
  vilka	
  föreningar	
  SVIF	
  ska	
  vara	
  associerad	
  till	
  eller	
  medlem	
  i	
  
f. ombud	
  till	
  i	
  förekommande	
  fall	
  andra	
  organisationers,	
  föreningars	
  eller	
  
bolagsstämmor	
  
15. Av	
  medlemmarna	
  skriftligen	
  väckta	
  frågor	
  (motioner)	
  inlämnade	
  till	
  styrelsen	
  minst	
  30	
  
dagar	
  före	
  mötet	
  
16. Andra	
  av	
  styrelsen	
  framlagda	
  förslag	
  (stadgar	
  etc.)	
  	
  
17. Övrig	
  information	
  från	
  styrelsen	
  
	
  
Vid	
  extra	
  årsmöte	
  behandlas	
  i	
  kallelsen	
  angivna	
  ärenden,	
  som	
  skriftligen	
  begärts	
  av	
  minst	
  35	
  %	
  
av	
  medlemmarna	
  eller	
  påkallats	
  av	
  styrelsen.	
  	
  
	
  

§	
  10.	
  	
  

Röstning	
  	
  

	
  
Varje	
  medlem	
  har	
  en	
  röst	
  och	
  som	
  medlem	
  räknas	
  den	
  som	
  betalt	
  medlemsavgift	
  för	
  det	
  år	
  då	
  
årsmötet	
  hålles.	
  Medlem	
  kan	
  dessutom	
  genom	
  fullmakt	
  representera	
  ytterligare	
  en	
  medlem	
  som	
  
ombud.	
  Röstningen	
  sker	
  öppet	
  såvida	
  inte	
  mötet	
  beslutar	
  annat.	
  Vid	
  votering	
  i	
  personval	
  skall	
  
sluten	
  omröstning	
  ske.	
  Vid	
  lika	
  röstetal	
  äger	
  ordföranden	
  rätt	
  till	
  utslagsröst	
  utom	
  vid	
  personval	
  
då	
  lottning	
  skall	
  ske.	
  	
  
	
  

§	
  11.	
  	
  

Räkenskapsår	
  

	
  
Föreningens	
  räkenskapsår	
  skall	
  vara	
  kalenderår.	
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§	
  12.	
  	
  

Styrelse	
  

	
  
Föreningens	
  angelägenheter	
  handhas	
  av	
  en	
  styrelse	
  bestående	
  av	
  minst	
  fem	
  (5)	
  och	
  högst	
  nio	
  
(9)	
  ledamöter.	
  	
  
Styrelsens	
  ordförande	
  väljs	
  för	
  en	
  mandatperiod	
  av	
  ett	
  (1)	
  år.	
  Styrelsens	
  övriga	
  ledamöter	
  väljs	
  
växelvis	
  av	
  årsmötet	
  för	
  en	
  mandatperiod	
  av	
  två	
  (2)	
  år	
  vardera.	
  
Styrelsen	
  äger	
  rätt	
  att	
  inom	
  sig	
  delegera	
  rätten	
  att	
  teckna	
  firma.	
  
Styrelsen	
  är	
  beslutsmässig	
  när	
  mer	
  än	
  halva	
  antalet	
  styrelseledamöter	
  är	
  närvarande.	
  	
  
	
  

§	
  13.	
  	
  

Revision	
  	
  

	
  
Årsmötet	
  väljer	
  två	
  (2)	
  revisorer,	
  varav	
  en	
  skall	
  vara	
  auktoriserad	
  eller	
  godkänd,	
  med	
  samma	
  
antal	
  personliga	
  ersättare,	
  varav	
  en	
  skall	
  vara	
  auktoriserad	
  eller	
  godkänd,	
  att	
  granska	
  
räkenskaperna	
  och	
  styrelsens	
  förvaltning.	
  Årsredovisningen	
  för	
  räkenskapsåret	
  tillsammans	
  
med	
  verksamhetsberättelse	
  och	
  protokoll	
  från	
  styrelsemöten	
  och	
  årsmöte	
  överlämnas	
  till	
  
revisorerna	
  senast	
  den	
  1	
  mars	
  året	
  efter	
  verksamhetsåret.	
  Revisorerna	
  skall	
  till	
  årsmötet	
  avge	
  
yttrande	
  över	
  sin	
  granskning	
  samt	
  styrelsens	
  förslag	
  till	
  årsmötet	
  angående	
  årsredovisningen.	
  
De	
  skall	
  till	
  årsmötet	
  även	
  lämna	
  förslag	
  om	
  ansvarsfrihet	
  för	
  styrelsen	
  bör	
  beviljas.	
  Revisorerna	
  
skall	
  avlämna	
  sin	
  berättelse	
  senast	
  31	
  mars.	
  	
  
	
  

§	
  14.	
  	
  

Stadgeändring	
  

	
  
Ändrig	
  av	
  dessa	
  stadgar	
  skall	
  beslutas	
  och	
  fastställas	
  av	
  två	
  på	
  varandra	
  följande	
  årsstämmor	
  
med	
  minst	
  en	
  månads	
  mellanrum,	
  varav	
  den	
  ena	
  skall	
  vara	
  en	
  ordinarie	
  årsstämma.	
  Beslut	
  om	
  
stadgeändring	
  skall	
  godkännas	
  med	
  75	
  %	
  majoritet	
  vid	
  respektive	
  årsstämma.	
  Förslag	
  till	
  
stadgeändring	
  skall	
  vara	
  kungjord	
  i	
  kallelse	
  till	
  årsstämma.	
  	
  
	
  

§	
  15.	
  	
  

Upplösning	
  

	
  
Beslut	
  om	
  föreningens	
  upplösning	
  skall	
  ske	
  med	
  75	
  %	
  majoritet	
  under	
  två	
  på	
  varandra	
  följande	
  
årsstämmor	
  med	
  minst	
  en	
  månads	
  mellanrum.	
  Har	
  årsmöte	
  inte	
  avhållits	
  under	
  tre	
  på	
  varandra	
  
följande	
  år	
  skall	
  föreningen	
  anses	
  vara	
  upplöst.	
  
Vid	
  föreningens	
  upplösning	
  skall	
  tillgångarna	
  disponeras	
  i	
  enlighet	
  med	
  beslut	
  fattat	
  av	
  sista	
  
årsmötet.	
  Om	
  inget	
  sådant	
  beslut	
  fattats	
  tillfaller	
  samtliga	
  tillgångar	
  SERO.	
  	
  
	
  

§	
  16.	
  	
  

Historik	
  

	
  
Svensk	
  Vindkraftförening	
  bildades	
  genom	
  antagande	
  av	
  stadgar	
  på	
  konstituerande	
  stämma	
  på	
  
Gerlesborgsskolan	
  i	
  Hamburgssund	
  den	
  10	
  augusti	
  1986.	
  	
  
Dessa	
  stadgar	
  godkändes	
  vid	
  årsmötet	
  i	
  Borlänge	
  2012-‐04-‐21.	
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