
Protokoll varstamma 19/5 2014 

Svardsjo Svartnas Besparingsskog 

1. Godkannande av kungorelse for stamman. 

Kungorelse av stamman har gjorts genom tidningsannons, anslag vid ICA Svardsjo samt pa hemsidan. 
Stamman godkande kungorelsen. 

2. Val av ordforande och sekreterare for stamman. 

Anders Ax valdes till ordforande och Stefan Sparring valdes till sekreterare for stamman. 

3. Val av tva justeringsman tillika rostraknare 

Arne Murmester och Lennart Sandgren valdes. 

4. Faststallande av rostlangden. 

Narvarolista skickades runt. Stamman bifoll att rostlangd faststalles med den som grund om sa skulle 
kravas. 

5. Foredragande av styrelsens forvaltningsberattelse fOr ar ~· 
Ordforanden laste styrelsens forvaltningsberattelse och lamnade sedan ordet fritt. Da ingen hade 
ytterligare fragor ansags berattelsen vara foredragen och lades till handlingarna. 

6. Foredragande av revisorernas berattelse over verkstalld granskning av forvaltningen samt 
fraga om ansvarsfrihet for styrelsen fOr den tid fOrvaltningsberattelsen omfattar. 

Lennart Sandgren laste delar av revisorernas berattelse och namnde att auktoriserade revisorn Helena 
Rystedt gett en anmarkning angaende uteblivenjfelaktig inbetalning av moms. Anders Rustas begarde 
ordet och gav bakgrunden till anmarkningen, namligen ett manskligt misstag da han blandat ihop 
skattekontot for Besparingen och Jordbrukskassan. 

Stamman ansag att anmarkningen var forklarad och utredd. I ovrigt uppkom inga fragor. 

Styrelsen beviljades sedan ansvarsfrihet. 

7. Faststallande av balansrakningen samt beslut om utbetalning till delagarna 

Balansrakningen faststalldes och den forslagna utdelningen godkandes. 

8. Information Anglan vindkraftprojekt 

Mats Andersas foredrog laget med Anglans vindkraftsprojekt, vad galler styrelsens sammansattning i 
Besparingens och Ownpowers nystartade projekteringsbolag samt laget i vindkraftsbranschen. 

Laget i branschen ar ratt negativt med laga elpriser som storsta anledning. Own power tror dock pa detta 
projekt, dar kanda vinddata fran narliggande Jadraas Vindkraftpark, genomforda vindmatningar fran 
Svartnasprojektet samt befintlig infrastruktur talar for projektet. 
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Vad galler vindmatningar pa Anglanprojektet sa kommer de att starta tidigast till hosten/vintern. Man 
kommer da att mata med mast och inte anvanda sig av SO DAR. Detta for att banker anda kraver matningar 
fran mast samt att aven SO DAR ar relativt kostsamt. 

Allman diskussion om nar det vantas vanda for vindbranschen fOijde. Jan-Erik Bergkvist, konsult i 
elkraftsbranschen, gav sin syn pa saken. Eventuellt kan politiska beslut ge ljusning runt 2016 om 
forandringar i kvotplikten genomfOrs. 

En forklaring till varfOr Bolagsverket forkastat tidigare namnfi:irslag pa det gemensamma bolaget med 
Own power gavs. Namnet "Anglan" ar redan upptaget och det far ej inga i namnet. Nytt namnfi:irslag ar pa 
gang. 

lnga fragor stalldes efter genomgangen och OrdfOranden tackade darmed fOr informationen. 

9. Val 

Valberedningens ordfi:irande berattade bakgrunden till fyllnadsvalet av suppleant efter Esbji:irn Erikpers 
samt lite om den fi:ireslagna personen, Anders Tosteby. Stamman tillfragades ocksa om Anders kunde 
valjas trots att han ej ar bosatt i Svardsji:i socken, nagot som de nuvarande stadgarna kraver. De nya 
stadgarna vantas dock godkannas i hygglig nartid av lansstyrelsen och dessa innehaller ej det kravet. 

Stamman fann att det var acceptabelt att valja Anders med detta i minnet. 

Anders presenterade sedan sig sjalv varefter han val des av stamman. 

10. Bestammande av tid och plats for protokolljustering. 

Protokollet skall justeras 3/6 2014 klockan 1800 pa Besparingens kontor. 

11. Ovriga fragor 

Ordfi:irande Lars-Erik Backlund berattade om fi:iljande: 

• Processen med den tidigare i:iverklagade hi:iststamman Jigger fortfarande hos lansstyrelsen som 
aberopar personalbrist som anledning till dri:ijsmalet. 
Ett fi:irslag finns fran Nostalgifilm angaende en dokumentar om Besparingsskogen. 

12. Motets avslutande 

Motet avslutades klockan 19.35 

Ordfi:irande Vid protokollet Justeras Justeras 

JlA_ ~~~-
Anders Ax Stefan Sparring 
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