
 
 
 
 
 
 
 
 

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i  
Dala Vindkraft Ekonomisk förening 

 
Stämman äger rum: torsdagen den 12 maj 2022 kl 18.00 i Stiernhööksgymnasiets aula i 
Rättvik. (Vägbeskrivning se bifogad karta). 
 
Fika med smörgås finns från kl 17.30 i kafeterian utanför aulan. 
 
Stämman behandlar föreningens 16:e verksamhetsår. Är du intresserad att närvara önskar vi 
din anmälan senast 2022-05-06 till medlemsservice på 0280 48 80 00 eller via e-post till 
info@dalavindkraft.se. 
 
Stämmohandlingar kommer att finnas tillgängliga på DVEf:s hemsida: 
https://dalavindkraft.se/stamma2022/ 
 
Vid anmälan vänligen ange:  
 
Kundnummer, Medlemsnamn samt om ett eventuellt biträde kommer att delta på stämman. 
 
Vi undersöker möjligheten att följa stämman digitalt. Att följa stämman digitalt medför dock att 
man ej kan rösta eller ställa frågor. Anmäl önskemål att delta digitalt genom att skicka epost till 
info@dalavindkraft.se och ange då Kundnummer, Medlemsnamn samt till vilken epost 
anslutningsuppgifter ska skickas. 

Vägbeskrivning 
Oavsett om ni kommer norrifrån eller söderifrån är det bäst att svänga in vid korsningen 
Riksväg 70 – Sjurbergvägen /Dalhallavägen som ligger norr om Rättvik och är markerad med 
röd cirkel på kartan. 
Parkeringsplatser finns där det är markerat med en blå ring på kartan. Själva entrén är 
markerad med Rättviks Gymnasium på kartan. 
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Dagordning 
 

1. Val av ordförande på stämman 
 

2. Val av protokollförare 
 

3. Godkännande av röstlängd 
 

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 
 

5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning 
 

6. Information om verksamhet, ekonomi och framtidsplaner i föreningen 
 

7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret  
 

8. Revisionsberättelsen  
 

9. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar 
 
10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda  

balansräkningen 
 
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 
 
12. Bestämmande av arvoden och andra ersättningar till dem som valts till uppdrag i 

föreningen 
 

13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
 

14. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen 
 

15. Val av revisor och revisorssuppleant 
 

16. Val av ledamöter och suppleant i valberedningen jämte sammankallande 
 

17. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna ärenden 
 
a. Justering av stadgar, text om eventuell elområdesjustering 

 
18. Behandling av inkomna motioner 

 
19. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman 

 
 
Rättvik 2022-04-25 

 
Sverker Ericsson 
Föreningens ordförande 


