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Styrelsen

1

FÖRENINGEN

1.1

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämman ägde rum fredagen den 15 maj. Lars-Olof Almquist ledde förhandlingarna.
Totalt deltog 37 personer på stämman. Av deltagarna var trettiofyra (34) röstberättigade andelsägare varav
8 representerade föreningens styrelse.
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. Föreningsstämman väljer föreningens
ordförande bland styrelsens ledamöter. Övriga styrelseuppdrag fördelas vid styrelsens konstituerande
sammanträde. Efter val och konstituering hade föreningen följande funktionärer:
Styrelse

Agneta Paulsson
Mats Lindén
Rickard Lundgren
Olof Meiby

Ann Schlyter
Janet Werngren

Ordförande
Sekreterare
Driftansvarig
Vice ordförande,
informationsansvarig
Driftansvarig,
Medlems- o registeransvarig, hemsidan
Ledamot
Ledamot

Rütger Wachtmeister
Gunilla Flygare
Petter Pilesjö

Ersättare
Ersättare
Ersättare

Rolf Schmitt

(vald till årsmötet 2021)
(vald till årsmötet 2021)
(vald till årsmötet 2021)
(vald till årsmötet 2020)
(vald till årsmötet 2020)
(vald till årsmötet 2020)
(vald till årsmötet 2020)

Ersättarna inträder vid förfall bland styrelseledamöterna i nämnd ordning.
Gunilla Flygare, som inte äger egna andelar, företräder LKF i styrelsen.
Revisorer

Bengt Carlsson
Bengt Nordin

Ordinarie
Ordinarie

Per-Olof Järvegren

Ersättare

Efter nominering på stämman utsågs följande
Valberedning Lars-Olof Almquist
Börje Lemark
Erling Green
Gunnar Håkansson
1.3

Sammankallande
Ordinarie
Ordinarie
Ersättare

Föreningsstämmans beslut

Under våren 2018 hade styrelsen indikationer på att det fanns intressenter för att köpa Hansamöllan. Prisbilden var kring 500 kkr. På styrelsens förslag gav föreningsstämman 2018 styrelsen i uppdrag att sälja
verket och därefter börja en avveckling av föreningen.
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Under sommaren framgick dock att den tänkta köparen sänkt sitt erbjudande. Anledningen uppgavs främst
vara osäkerhet kring möjligheterna till fortsatt drift efter det att nuvarande arrendeperiod utlöpt. Styrelsen
beslöt då att avbryta försäljningsdiskussionen och tillsvidare fortsätta driva Hansamöllan.
Vårvintern 2019 återkom emellertid den tänkte köparen, Mellby Kraft AB, med ett nytt anbud om 600 kkr.
Styrelsen fann att erbjudandet uppfyllde de krav föreningen rimligen kunde ställa och rekommenderade
föreningsstämman att anta anbudet samt fatta beslut att upplösa föreningen och begära den i likvidation.
Föreningsstämman 2019 beslöt så. Beslutet innebar att man i två likalydande och enstämmiga beslut
beslutat att sälja föreningens kraftverk och upplösa föreningen.
Beslutet sommaren 2018 att avbryta försäljningen och fortsätta driften av Hansamöllan, även om det var
tillfälligt, gjorde att styrelsen var osäker om besluten uppfyllde kraven för avveckling och likvidation. Efter
konsultation med främst Bolagsverket, som är registreringsmyndighet för ekonomiska föreningar, beslöt
styrelsen kalla till en extra föreningsstämma för att dels stämma av verksamhetsåret 2019, dels besluta om
de kompletteringar som krävs för avveckling av föreningen. Beslutet innebar också att föreningens
ekonomiska aktiviteter, inkl. slutreglering av produktionsersättning för 2019, kunde slutföras av styrelsen.
En ekonomisk förening avvecklas i normalfallet genom likvidation eller genom förenklad avveckling.
Vid likvidation fattar föreningsstämman med minst 2/3 majoritet beslut om likvidation från ett visst datum och
eventuellt förslag på likvidator. Föreningen lämnar besked till Bolagsverket om beslutet. När Bolagsverket
har komplett anmälan avregistreras föreningen och likvidator utses. Föreningens alla angelägenheter, inkl.
utbetalning av överskjutande kapital till andelsägarna, omhändertas därefter av likvidatorn. Bolagsverkets
handläggning bedöms ta c:a 7 månader, där 6 månader är annonsering efter okända borgenärer.
Ekonomiska föreningar med verksamhet av ’ringa’ omfattning kan hos Bolagsverket begära förenklad
avveckling utan likvidation. Till skillnad mot likvidation krävs här att alla medlemmar är överens om beslutet
antingen genom närvaro på den beslutande föreningsstämman personligen eller genom att ha lämnat
skriftligt samtycke till beslutet. När Bolagsverket har komplett begäran annonseras detta under 2 månader
varefter Bolagsverket fattar beslut. Verkets totala handläggningstid, inkl. annonsering, bedöms till 3
månader. Efter beslutet kan föreningens styrelse genomföra avvecklingen, inkl. utbetalning av
överskjutande kapital till andelsägarna.
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STYRELSEN

2.1

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.
Styrelsens uppgift har på senare tid främst varit ett drift- och förvaltningsansvar. Sedan föreningsstämman
2018 har arbetet mer och mer blivit inriktat mot att sälja kraftverket och avveckla föreningen.
Styrelsen har kallat föreningen till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2019 den 25 januari 2020.
I samband med det återstår en del arbete in på det nya året liksom en del beslut och åtgärder för att
förbereda föreningsstämman.
2.2

Avräkning av elenergi

Eftersom någon fortsatt förstärkning av föreningens egna kapital inte behövs sedan kraftverket sålts beslöt
föreningsstämman att hela elproduktionen för 2019 skall delas ut till andelsägarna som produktionsersättning. Utfallet blev 368 kWh per andel.
Föreningsstämmans beslut blev också att anmoda Kraftringen att betala ut ersättningen snarast möjligt utan
att vänta tills första fakturatillfället året efter produktionsåret.
2.3
Likvidation av föreningen
En förenklad avveckling bör vara något snabbare än en likvidation. Styrelsens bedömning blev dock att
risken att inte få in samtycke från alla andelsägare var så pass stor att föreningens bör avvecklas genom
likvidation.
Under hösten har styrelsen haft kontakt med tre möjliga likvidatorer. Styrelsen har därefter anlitat Liberty
Business Services AB (LBS) som likvidator.
Efter samråd med LBS, som i sin tur samrått med Bolagsverket, beslöt styrelsen i december att med stöd av
föreningsstämmans beslut i maj hos Bolagsverket begära att föreningen sätts i likvidation med LBS som
likvidator. Något ytterligare beslut om avveckling av föreningen, utöver föreningsstämmornas beslut 2018
och 2019 ansågs inte behövas. Däremot behövde verksamheten 2019 avslutas med en ordinarie
föreningsstämma 2020 och en sådan har kallats att hållas den 25 januari.
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MEDLEMMAR OCH ANDELAR
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Medlemsantal
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Föreningen hade 2019-12-31 205 andelsägare med tillsammans 899 andelar.
Intresserade köpare och säljare har kunnat anmäla intresse på föreningens hemsida. Under året har ett 50tal andelar från drygt 10 medlemmar varit anmälda till försäljning på hemsidan.
Som obligatoriska uppgifter innehåller medlemsregistret medlemmens namn och adress, antal andelar samt
medlemmens kund- och abonnentnummer hos Kraftringen. Medlemmarna kan också frivilligt lämna
uppgifter om mailadress/telefonnummer, bankkonto och personnummer. Varje medlem har årligen
tillsammans med kallelse till föreningsstämman fått information om de uppgifter föreningen har registrerade.
Det är angeläget att alla andelsägare kontrollerar att särskilt uppgiften om bankkonto är korrekt eftersom
föreningens kvarvarande kapital efter avvecklingen kommer att betalas ut till andelsägarna i första hand till
det bankkonto som anges i medlemsregistret.
3.2

Andelskapital

Det nominella andelsvärdet är efter tre återbetalningar av andelskapital 2 000 kr per andel och föreningens
andelskapital är 1 798 000 kr.
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PRODUKTION OCH DRIFT

Föreningsstämmans beslut om försäljning av Hansamöllan gjorde att föreningen 2019 hade elproduktion
endast till och med maj månad. Under denna tid producerade Hansamöllan 331 MWh. Det är troligen den
lägsta produktionen under motsvarande period i Hansamöllans 23,5-åriga drifttid. Den genomsnittliga
helårsproduktionen från start fram till försäljningen blev 1 000 MWh.
Föreningen har haft ett fullserviceavtal med Energie Baden- Würtenberg AG (EnBW) genom Connected
Wind Services. Åtagandet har inneburit två årliga servicebesök, fjärrövervakning av kraftverket samt
beredskap och tillsyn mellan de ordinarie servicetillfällena.
Kraftverket har under 2019 haft oväntat många driftavbrott. 310 avbrott har orsakat 466 h avbrottstid och en
förlorad produktion om c:a 100 MWh. Avbrotten har varit av sådant slag att återstart skett automatiskt och
några reparationsinsatser, utöver normal service, har inte varit nödvändiga. Totalt var Hansamöllan
tillgänglig för elproduktion endast 87 % av tiden. Överslagsmässigt har Hansamöllan lämpliga produktionsvindar 2/3 av tiden. Under januari till och med maj 2019 producerade Hansamöllan energi under 57 % av
periodens timmar.
Liksom tidigare är larm från kraftverkets effektreglering den vanligaste avbrottsorsaken. Flera larm under
kort tid utlöser ett ytterligare larm som stänger av produktionen under en längre tid. Detta inträffar huvudsakligen vid fel i effektregleringen under i övrigt goda produktionsvillkor. Dessa ’återhämtningslarm’ och ett
tjugotal mera fristående larm gjorde att totalt 300 avbrott från kraftverkets effektreglering noterades med
412 h avbrottstid och en förlorad produktion om c:a 93 MWh. 4 serviceavbrott tog Hansamöllan ur drift 43
timmar och orsakade produktionsbortfall av 9 MWh. Övriga avbrott varade 10 timmar med försumbar
produktionsförlust.
Föreningen har under året inte haft några reparations- och underhållskostnaderna.
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EKONOMI

Föreningens balansomslutning verksamhetsåret 2019 var vid årets slut 1 512 294 kr. Årets bokslut innebär
att verksamheten lämnat ett överskott om 903 078 kr. Styrelsen föreslår att årets överskott förs till eget
kapital.
I bilaga redovisar styrelsen mera detaljerat resultaträkning, balansräkning och bokslutskommentarer.
Föreningens ekonomiska verksamhet har under 2019 främst varit inriktad på att överföra föreningens
tillgångar till likvida medel. Så har föreningens kraftverk och kvarvarande elcertifikat sålts och tillsammans
inbringat drygt 700 kkr.
Styrelsens anslag om 15 000 kr för ”förkovran och gemensam trevnad” kommer i år att användas för
föreningsstämman 2020.
Föreningen har under 2019 inte tagit årsavgift eller andra avgifter från medlemmarna.
Vid utgången av 2019 är Lundavinds samtliga tillgångar samlade på bank. Utöver genomförande av extra
föreningsstämma och aktiviteter kopplade till föreningens avveckling har föreningen inga planerade
aktiviteter eller åtaganden efter 2019-12-31.
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Föreningens åtaganden gentemot externa partners avseende drift och försäkring har avvecklats. Medlemskapet i Svensk vindkraftförening, SVIF, och i Sveriges elproducenters riksorganisation, SERO, har sagts
upp.
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INFORMATION

Föreningens medlemsinformation "Rotorbladet" har under verksamhetsåret utkommit med ett nummer.
Ytterligare ett nummer planeras första veckan i januari 2020.
Föreningens hemsida, www.lundavind.se, och postboxadress kommer att vara öppna under likvidationsprocessen. Styrelsens ambition är att man på hemsidan skall kunna följa arbetet med att avveckla
föreningen.
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SLUTORD

Denna, den tjugosjätte sedan föreningsstarten 1994, verksamhetsberättelse avslutar det sista hela
verksamhetsåret för den kooperativa ekonomiska föreningen Lundavind nr 1.
Styrelsen vill tacka medlemmarna, särskilt de som aktivt deltagit i föreningens verksamhet, samt andra
enskilda och organisationer som på olika sätt stött föreningen sedan verksamhetsstarten 1994. Särskilt vill vi
framhålla samarbetet med Lunds Energi, senare Kraftringen AB, med Vestas, Triventus, Connected Wind
Services och med LKF.
Aktuella elpriser visar en lovande tendens uppåt. Styrelsens långsiktiga arbete att kombinera rimliga
produktionsvindar och utebadbara vattentemperaturer fick tyvärr avbrytas i förtid under 2019 eftersom
kraftverket kom att säljas innan utebadssäsongen riktigt kommit igång.

Lund i januari 2020
Agneta Paulsson

Mats Lindén

Rickard Lundgren

Olof Meiby

Ann Schlyter

Rolf Schmitt

Janet Werngren

Rütger Wachtmeister

Gunilla Flygare

Peter Pilesjö

Bilaga:

Bokslut verksamhetsåret 2019
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Lundavind Nr 1, Kooperativ Ekonomisk förening, org-nr 769600-4188

Balansräkning
Tillgångar

2019-12-31

2018-12-31

0
0

2 976 952
-2 976 951

0

1

0
0

0
0

0
1 512 294

10 000
633 165

1 512 294

643 165

1 512 294

643 166

1 798 000
33 051
-1 382 065
903 078

1 798 000
33 051
-1 706 709
324 644

1 352 064

448 986

Leverantörsskulder
Skuld till medlemmarna
Skatteskuld (fastighetsavgift)
Skuld mervärdeskatt
Övriga skulder
Avsättningar

10 039
9 565
5 412
87 522
7 692
40 000

61 804
9 565
5 480
104 331
0
13 000

Summa skulder

160 230

194 180

1 512 294

643 166

Anläggningstillgångar
Vindkraftverk
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar

Omsättningstillgångar

Elcertifikat hos Sv Kraftnät
Övriga fordringar
Upplupna intäkter & förutbetalda
kostnader
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Skulder och eget
kapital
Eget kapital
Insatskapital 899 andelar à
2.000:Reservfond
Ansamlad förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Summa skulder och eget
kapital
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Resultaträkning
Rörelsens intäkter
Intäkter från elcertifikat
Intäkter från avräknad el
Nätintäkter
Övriga intäkter, vinst avyttr
vindkraftverk
Rörelsens kostnader
Kostnade elcetifikat
El för driften
Underhåll vindkraftverk
Fastighetsskatt
Porto, kontorsmtrl och
telefon
Styrelsekostnader
Försäkringskostnad
Övriga
förvaltningskostnader
Föreningsavgifter
Resultat före
avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter
avskrivningar
Finansiell verksamhet
Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa finansiella poster

Resultat före
bokslutsdispositioner och skatt
Inkomstskatt
Redovisat resultat
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2019

2018

105 000
292 889
18 184

188 074
344 836
43 467

599 999
1 016 072

0
576 377

0
3 612
27 575
2 544

54 796
6 588
127 545
2 800

10 251
5 593
3 729

10 813
7 665
12 971

58 314
3 100
114 718

25 555
3 000
251 733

901 354

324 644

0

0

901 354

324 644

3 868
-2 144
1 724

0
0
0

903 078

324 644

0

0

903 078

324 644
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Specifikation till årsbokslut 2019-12-31
Vindkraftverk
Ingående balans 2019-01-01
Avyttring per 2019-05-31
Utgående balans 2019-12-31

(taxeringsvärde 1 353 000)

1
-1
0

Elcertifikat hos Svenska Kraftnät 2019-12-31
Vid årets början
Erhållna certifikat 2019
Sålda elcertifikat 2019

1 000
0
-1 000 Avyttrade för 105 000 kr

Vid årets utgång

0

Bokfört värde 2019-12-31

0

Marknadsvärde 2019-12-31

0

Likvida medel
Kassa
Plusgiro
Sparbanken Finn
Skandia Banken
Marginalen Bank
Nordea Sparkonto
Leverantörskulder
Telia - kreditfaktura
Liberty Business Service
Övriga kortfristiga skulder
Skuld utlägg (Janet W, Agneta P,
Gunilla F, Rolf S)
Ej återbetalda medlemsinsatser
Ej återb medlemsinsats 2009
Skatteskuld
Fastighetsskatt tax 2019
D:o 2020
Avräkning mervärdeskatt
Ing moms 2019
Utg moms 2019
Avsättningar
Kostnader för stämmor m m 2020
Eget kapital
Vid årets ingång
Årets resultat

0
569 710
13 669
20 068
908 238
609
1 512 294
-1 336
11 375
10 039

7 692
3 165
6 400
17 257
2 706
2 706
5 412
-16 496
104 018
87 522
40 000
40 000
448 986
903 078
1 352 064
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