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PROTOKOLL Dala Energiförenings Årsmöte 2018 

Tid: Onsdagen 25 april 18.00-18.35  

Plats: Konferensrummet, Dala Elnät AB, Norrtullsvägen11, Säter 

Närvarande: Dennis Adås, Thomas Andersson, Jan-Erik Bergkvist, Roger Björkman, Gunnar Grusell, Vesa 

Hartikainen, Lars Hedvall, och Magnus Svensson 

1. Till mötesordförande valdes Jan-Erik Bergkvist, till mötessekreterare Gunnar Grusell samt till justerare 
Dennis Adås. 

2. Dagordningen godkändes. 

3. Laga kallelse godkändes. 

4. Styrelsens årsberättelse  

Ett förslag till verksamhetsberättelse delades ut. Dennis informerade om föreningens omfattande 
verksamhet. 

Roger delade ut föreningens årsbokslut. Årets underskott är 1 447 kr och den utgående balansen 31/12 -17 

14 876,75 kr. Roger har använt ett nytt bokföringsprogram. Under 2017 uppgår de fysiska intäkterna till 

7 300 kr och de balanserade intäkterna till 8 100 kr. Detta kommer att justeras under 2018. På ett 

observationskonto finns upptaget ett felaktigt inbetald belopp på 323 kr. Det ska återbetalas.  

Årsberättelsen och räkenskapsredogörelse godkändes.  

Revisor Herman Siklund har granskat räkenskaperna och Roger läste upp revisionsrapporten. Revisorn har 
godkänt styrelsens verksamhet under år 2017. 

6. Resultat- och balansräkningen fastställdes och godtogs.  

7. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades. 

8. Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av minst fem ordinarie ledamöter och minst en suppleant. 
Valberedningen föreslogs 3 ordinarie ledamöter en vakant och 5 suppleanter och en revisor och en 
revisorssuppleant.  

Frågan ställdes om årsmötet kan ändrar stadgarna. Efter diskussion beslutade årsmötet att ge styrelsen i 
uppdrag att utreda en stadgeändring och kalla till extra årsmöte, så att ändringen kan beslutas på nästa 
årsmöte 2019. Årsmötet godkände valberedningens förslag. 

9. Till styrelsen ordförande på ett år till valdes Dennis Adås.  

10. Inga ordinarie ledamöter valdes, då Lars Hedvall och Roger Björkman valdes år 2017 på två år.  

Omval av suppleanter på ett år av Sanne Godow Bratt, Jakob Ebner och Jan-Olof Blomberg  

Nyval av suppleanter på ett år av Vesa Hartikainen och Thomas Andersson 

11. Revisor Herman Siklund och revisorssuppleant Börje Lindvall omvaldes. 
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