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FÖRENINGEN

1.1

Föreningsstämma
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Ordinarie föreningsstämman ägde rum onsdagen den 9 maj. Ann Schlyter ledde förhandlingarna. 38
medlemmar varav 8 representerade styrelsen deltog.
Föreningsstämma ålade styrelsen att kalla till extra föreningsstämman när större reparations- eller
reinvesteringsbehov blir aktuella.
Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar innehöll föreningsstämman även en för styrelsen vägledande diskussion om hur kraftverkets framtid skall tacklas. Utgångspunkt för diskussionen var







Kraftverket blir äldre och risken för haverier ökar.
Maskinskadeförsäkring kan inte tecknas på grund av kraftverkets ålder.
Tilldelning av elcertifikat upphör 2012-12-31.
Markarrendet löper till 2025 och kan inte förlängas.
Underhålls- och finansieringsplan (bilaga) som styrelsen presenterat.
Medel måste reserveras för avveckling av kraftverk och mark.

Stämmans uppfattning var att:





Föreningen skulle sträva efter att fortsätta elproduktionen tills markarrendet utlöper 2025.
Förebyggande underhåll skall genomföras ungefär enligt presenterad plan.
Underhållsplanen finansieras huvudsakligen genom att produktionsersättningen till
medlemmarna minskas från 1000 till 500 kWh/andel.
Vid större haveri skall styrelsen kalla till föreningsstämma för beslut om åtgärder. Begreppet
’större’ kan kräva precisering.

Under diskussionen framställdes frågan om man genom restaurering av kraftverket skulle kunna
komma i åtnjutande av ny tilldelning av elcertifikat. Vad styrelsen kunnat utröna är det endast möjligt
om kraftverket byggs om enligt en modernare och effektivare produktionsteknik. En sådan insats
motsvarar i stort anskaffning av ett nytt kraftverk och bedöms inte realistisk.
1.2

Funktionärer

Föreningens funktionärer valdes vid stämman. Styrelsens ledamöter väljs på två år med hälften varje
år. Styrelsens ersättare och övriga funktionärer väljs på ett år. Efter styrelsens konstituerande
sammanträde hade föreningen följande funktionärer:
Styrelse

Agneta Paulsson
Arne Adolfsson
Mats Lindén
Odd Sörvik
Olof Meiby

Rolf Schmitt
Ann Schlyter

Ordförande
Driftansvarig
Sekreterare
Kassör
Vice ordförande
Informations- o
tävlingsansvarig
Medlems- o
registeransvarig
Ledamot

(vald till årsmötet 2013)
(vald till årsmötet 2014)
(vald till årsmötet 2013)
(vald till årsmötet 2013)
(vald till årsmötet 2014)

(vald till årsmötet 2013)
(vald till årsmötet 2014)
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Rütger Wachtmeister
Åsa Johansson
Bengt Uppström

Ersättare
Ersättare
Ersättare

Bengt Carlsson
Bengt Nordin

Ordinarie
Ordinarie

Per-Olof Järvegren

Ersättare

Valberedning

Lars-Olof Almquist
Börje Lemark
Torbjörn Klittervall

Sammankallande
Ordinarie
Ordinarie
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STYRELSEN

2.1

Styrelsearbetet

Revisorer
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Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden varav ett inkluderat gemensam trevnad.
Utöver formella styrelsesammanträden har styrelsen träffats vid 2 tillfällen för att arbeta med
medlemsinformation.
För det löpande arbetet mellan sammanträdena har styrelsens medlemmar olika funktionsansvar.
Ordförande Agneta Paulsson svarar för alla kontakter utanför föreningen och samordning av
styrelsearbetet.
Inom föreningen svarar Rolf Schmitt som medlemsansvarig för kontakter med medlemmar och för att
upprätthålla medlemsregister med utskicks- och abonnemangsuppgifter.
Odd Sörvik är föreningens kassör och sköter den ekonomiska förvaltningen med budget, bokslut och
den fortlöpande bokföringen. Kassören har också svarat för hanteringen av föreningens elcertifikat.
Tillsyn av föreningens kraftverk sköts löpande av Arne Adolfsson som är driftansvarig.
Olof Meiby sköter föreningens medlemsinformation och den nog så viktiga stämmotävlingen.
2.2

Avräkning av elenergi

Efter överenskommelse med Lunds Energi tillämpas föreningens avtal om produktionsavräkning
fortfarande trots att det formellt utlöpte 2010. Efter beslut på årets föreningsstämma avräknas
emellertid från och med 2012 endast 500 kWh elenergi per andel mot medlemmarnas förbrukning.
Avräkningen görs som tidigare vid den första fakturan efter 1 februari efter intjänandeåret.
Avräkningen förutsätter att medlemmen är kund hos Lunds Energis elhandelsbolag.
Systemet med elhandelsområden har varit i funktion hela 2012. För medlemmarna har det inneburit
något höjda elpriser men för föreningen ger det något ökade intäkter för vår överskottsproduktion. En
underhandsöverenskommelse med Lunds Energi innebär nämligen att elpriset regleras i förhållande
till genomsnittspriset inom elhandelsområdet och inte som tidigare i förhållande till Nordpols priser.
Effekterna av elhandelsområdena är dock små jämfört med den störtdykning som elpriserna gjort
under sommaren.
Frågor och klagomål som gäller energiavräkning och fakturafrågor som hänger samman med den
skall riktas till föreningens styrelse och inte till Lunds Energis försäljningsorganisation.
2.3

Övriga aktuella frågor

Styrelsens uppgift är huvudsakligen ett drift- och förvaltningsansvar. Hansamöllan är nu nästan 20 år
och frågor om drift, reparation och underhåll blir alltmer påträngande

3

MEDLEMMAR OCH ANDELAR

3.1

Medlemsantal

Föreningen hade 2012-12-31 211 medlemmar med tillsammans 899 andelar.
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Omsättningen av medlemmar och andelar är fortsatt ringa men ett något ökat intresse för andelshandel kan skönjas. Intresserade köpare och säljare kan anmäla intresse i Rotorbladet och på föreningens hemsida men styrelsen deltar inte aktivt i handeln med andelar.
Eftersom produktionsersättning utbetalas genom avdrag på medlemmarnas förbrukningsspecifikation är det nödvändigt att föreningen har korrekta uppgifter om kund- och anläggningsnummer
hos Lunds Energi. Varje medlem får årligen tillsammans med kallelse till föreningsstämman uppgift
om andelsinnehav, kundnummer hos Lunds Energi och övriga uppgifter föreningen har om
medlemmen. Det är angeläget att dessa uppgifter kontrolleras och vid behov korrigeras.
Medlemsregistrets adressuppgifter förefaller nu i stort sett vara korrekta. Det finns dock fortfarande
ett antal andelsägare som flyttat utan uppgift till medlemsregistret. I sådana fall är uppgift om
personnummer ovärderligt för att kunna spåra medlemmen genom folkbokföringen.
3.2

Andelskapital

Det nominella andelsvärdet är efter tre återbetalningar av andelskapital 2 000 kr per andel och
föreningens andelskapital 1 798 000 kr.
För varje andel levererade föreningen 2012 500 kWh elenergi direkt till medlemmen. Värdet av det
var enligt vårt avräkningsavtal med Lunds Energi knappt 210 kr inkl. moms. Produktionsersättningen
är betydligt lägre än tidigare år främst beroende på att föreningsstämman minskat ersättningen från
1000 till 500 kWh/andel men också beroende på osedvanligt lågt elpris under större delen av året.
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PRODUKTION OCH DRIFT

2012 blev ett ganska svagt produktionsår. Totalt producerade Hansamöllan under året 941 MWh, en
låg produktion jämfört med den genomsnittliga helårsproduktionen sedan start om c:a 1010 MWh/år.
De problem vi hade under 2011 med styrning av Hansamöllans högeffektsproduktion har tyvärr
fortsatt under 2012. Kraftverket har två driftlägen: upp till 300 kW och full effekt. Omkopplingen
mellan de två driftlägena sker med en så kallad RCC-enhet som tyvärr har kort livslängd. Vid haveri
byts den mot en renoverad enhet eftersom nyproduktion inte längre sker. Ett irriterande fel med en
’ny’ enhet under hösten visade sig dock bero på en lös kabel och inte på fel i enheten.
Förutom problemen med RCC enheten har Hansamöllan fungerat väl.
Kraftverket var tillgängligt för produktion 98% av året och lämnade ström till nätet under 65% av
dessa. Under återstående tid, ca 37%, var Hansamöllan arbetslös i väntan på bättre tider. Totalt har
kraftverket varit ur drift totalt knappt 80 timmar. Den största avbrottskällan var fel på RCC-enheten
med 20 timmar. I övrigt berodde endast 15 timmar på direkt felavhjälpning medan 13 timmar
berodde på planerad service, 12 timmar på förebyggande åtgärder för stabilare infästning av
växellådan, 12 h på för hög vindstyrka och resterande 7 timmar på diverse korta stopp.
Föreningen har ett fullserviceavtal inkl. fjärrövervakning av Hansamöllan med Triventus AB där
Triventus har beredskap och tillsyn mellan de ordinarie servicetillfällena. Serviceförhållandet
fungerar väl och har minskat vår driftansvariges direkta insatser.
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EKONOMI

Föreningens balansomslutning per den 31/12 2012 var 714 514 kr. Årets bokslut innebär att
verksamheten lämnat ett underskott om 143 200 kr. Styrelsen föreslår att årets förlust överförs i ny
räkning.
I bilaga redovisar styrelsen mera detaljerat resultat- och balansräkning.
Balansräkningens post ’Skuld till medlemmar’ avser till övervägande delen återbetalning av
insatskapital till medlemmar med okänd adress och produktionsersättning till medlemmar som enligt
föreningens stadgar inte är berättigade till sådan. Styrelsen föreslår att dessa medel överförs till
intäkt i föreningens bokföring.
Handel med elcertifikat är föreningens största intäktskälla och under större delen av 2012 har föreningen haft ett antal osålda elcertifikat som säkerhet. Då föreningens tilldelning av elcertifikat upphör
efter 2012 måste de löpande kostnaderna täckas genom ytterligare försäljning av elenergi. Under
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2012 har inga elcertifikat sålts och föreningen har vid utgången av året 2 411 osålda elcertifikat på
konto hos Svenska Kraftnät.
Styrelsen fortsätter med en försiktig förvaltning av föreningens tillgångar där 250 kkr placerats
räntebärande hos Bank AB Marginalen.
Hansamöllan är försäkrad mot brand och skada på tredje man hos if försäkringar. På grund av
Hansamöllans ålder är det inte längre möjligt att teckna maskinskade- och driftavbrottsförsäkring.
Föreningen är medlem i Svensk vindkraftförening, SVIF, och i Sveriges elproducenters riksorganisation, SERO.
Utöver kostnadsersättning för resor och övriga kostnader för föreningens verksamhet åtnjuter
föreningens funktionärer ersättning i form av ett anslag om 12 000 kr för ”förkovran och gemensam
trevnad” där förkovransinslaget successivt får en starkare ställning. Under 2012 har endast 3 060 kr
förbrukats.
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INFORMATION

Föreningens medlemsinformation "Rotorbladet" har under verksamhetsåret utkommit med två
nummer varav ett var den traditionella julhälsningen.
Styrelsens ambition är att föreningens hemsida <www.lundavind.se> skall spela en aktivare roll i
informationsutbytet mellan styrelse och medlemmar.
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SLUTORD

Föreningens sjuttonde verksamhetsår med producerande vindkraftverk är nu till ända. Styrelsen vill
tacka medlemmar samt andra enskilda och organisationer som på olika sätt stött föreningen under
det gångna verksamhetsåret.
Året bjöd på något så ovanligt som vikande elpriser. I en kooperativ ekonomisk förening med
ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen är styrelsen därvid delad. Skall glädjen
över minskade personliga kostnader eller bekymren över föreningens minskade intäkter överväga?
2012 blev ett svagt produktionsår med svaga vindar, vikande elpriser, en trilskande teknik och en
tidvis orolig föreningsstyrelse. I förhållande till året i övrigt kanske sommaren bjöd på rimliga
produktionsförhållanden, men var det någon som noterade badbara vattentemperaturer? Styrelsens
oförtrutna arbete med frågan fortsätter.

Bilagor:

Föreningens balans- och resultaträkning för 2012
Underhålls- och finansieringsplan

Lund i mars 2013
Agneta Paulsson
Arne Adolfsson

Mats Lindén

Olof Meiby

Ann Schlyter

Rolf Schmitt

Odd Sörvik

Rütger Wachtmeister

Åsa Johansson

Bengt Uppström

