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Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Dala Vindkraft Ekonomisk förening 

den 12 maj 2011, Hörsalen i Teknikdalen, Borlänge 

 

 

§1 Kjell Jansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

 

§2 Mötet valde Kjell Jansson till ordförande för mötet och valde Jan Högberg att föra 

protokoll. 

 

 

§3 Det noterades 87 medlemmar som närvarande eller företrädda av ombud via fullmakt, 

och listan fastställdes som röstlängd för den ordinarie föreningsstämman. Röstlängden 

justeras och arkiveras. 

 

 

§4 Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Pelle Helje från Borlänge och Kjell Hjort 

från Falun att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

 

§5 Kallelsen med dagordning och motioner var medlemmarna tillhanda 2011-04-20. 

Stämman förklarades sammankallad i behörig ordning. 

 

 

§6 Ordföranden gick igenom den vid stämman utdelade informationen om verksamheten 

under året samt om framtidsplanerna.   

 

Produktionen under året blev 16 221 MWh vilket var något mer än vad som 

levererades till medlemmarna, men den stämde inte med förbrukningsmönstret hos 

medlemmarna. Underproduktionen i början av året kostade mycket mer än vad 

överproduktionen under andra halvåret kunde bidra med. 

 

Utan hänsyn till eventuell uttagsskatt blev resultatet negativt efter finansiella poster. 

Föreningen kommer att yrka att uttagsskatt inte skall betalas eftersom den anser att 

föreningens pris för VindEl är marknads-mässigt och i nivå med vad andra liknande 

kooperativ tillämpar. Ifall yrkandet inte godtas kan föreningen tvingas att betala skatt 

för den fiktiva intäkten som är mellanskillnaden mellan faktisk intäkt från 

medlemmarna och den intäkt föreningen skulle ha haft med ett pris från den ”vanliga” 

elmarknaden. I resultaträkningen har därför en överavskrivning gjorts motsvarande det 

positiva resultat som skulle uppstå ifall föreningen åläggs den fiktiva intäkten. 

Föreningen har även gjort en avsättning i övriga externa kostnader motsvarande moms 

på den fiktiva intäkten. 

 

Föreningens revisor, Anders Hvittfeldt redogjorde för bakgrunden till uttagsskatten 

och föreningens sätt att beräkna den fiktiva intäkten på vilken uttagsskatten beräknas 

samt moms på densamma. Han gjorde också en pedagogisk genomgång av 

överavskrivningar i allmänhet och om föreningens överavskrivning för 2010. 

 

Jan Högberg redogjorde för att styrelserna för Rättviksvind och Dala Vindkraft 

Ekonomisk förening under året har diskuterat och analyserat en fusion mellan 

föreningarna. Båda styrelserna ser enbart fördelar med en fusion. Fusionen måste 

godkännas 9/10 av stämmodeltagarna i en extra stämma i Rättviksvind, som 

absorberas in i Dala Vindkraft. Fusionen avses i så fall bli genomförd till årsskiftet 

2011/2012. 










