Kungsberga, 2019-04-07
Svensk Vindkraftförening - Valberedningens förslag inför stämman 2019
Valberedningens sammansättning: Jesper Knudsen, Jenny Longworth, Johanna Olesen och Göran Ronsten
(sammankallande).
Ordförande för stämman: Jan-Åke Jacobson
Sekreterare för stämman: Utses av stämmoordföranden1
Justerare: Utses av stämman
Styrelsens storlek: 7 st, ökning med 1 st
Styrelse: Omval på två år: Jeanette Lindeblad, Fredrik Lindahl och Niklas Lundaahl.
Nyval på två år: Lars Jacobsson - driftchef och AO-chef Service, Rabbalshede Kraft.
Kvarstår sedan föregående val ytterligare ett år: Carl-Arne Pedersen, Henrik Aleryd, och Ingvar
Bartholdsson.
Styrelseordförande: Jeanette Lindeblad, 1 år
Revisor, kvarstår sedan föregående val ytterligare ett år: Torbjörn Wängvik, auktoriserad revisor, Hjortens
revision. Revisorsuppleant: Kjell Sjöberg, godkänd revisor, Hjortens revision, omval 1 år
Föreningsrevisor: Alf Gustafsson, omval två år. Föreningsrevisorsuppleant: Bengt Crafoord, nyval 1 år.
Arvoden: Timarvoden anges nedan i 2009 års nivåer. För 2019 justeras dessa med KPI(2018)/KPI(2009), dvs
1875/1711 -> +9,6%. Fasta ersättningsnivåer föreslås höjas med KPI(2018)/KPI(2017), dvs 1875/1839 -> +1,96%.
Styrelsearvode (fast ersättning, bruttolön): Oförändrat - Ordförande 22000:- kr/år, v.ordf. 10 000
kr/år, övriga 5 000 kr/år. I den fasta ersättningen ingår tid för styrelseinterna, ej protokollförda
diskussioner via telefon och e-post.
Styrelsemötesarvode (bruttolön): 150:-/h. Tidigare heldag 1500:- och 300:-/h2
Andra möten, uppdrag för styrelsen och funktionärer: 150:-/h som bruttolön eller 300 kr/h på
företagsfaktura. Skall redovisas skriftligt och protokollföras. Omfattning bestäms av styrelsen.
Lathund för ersättningsnivåer 2019: 22000->22431, 10000->10196, 5000->5098, 150->164, 300->329
Bilersättning: som statlig skattefri del. Ersättning vid tjänsteresa enligt statliga regementsreglerna om inte annat
överenskommes.
För valberedningen
Kungsberga 2019-04 07
Göran Ronsten (sammankallande)

Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar - 6 kap. 39 §: ”Ordföranden ska se till att det förs ett protokoll vid
föreningsstämman. ...”.
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150:- i bruttolön och 300:- på företagsfaktura tillämpas sedan 2009 av Sveriges Vindkraftkooperativ. Lagen
tillåter sedan 2017 inte längre företagsfaktura för styrelsearbete. ” Högsta förvaltningsdomstolen finner därmed,
i likhet med Skatterättsnämnden, att arvodena ska beskattas som inkomst av tjänst ...”.
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2017/Juni/27817.pdf
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