
Extra föreningsstämma i Kalmarsund Vind ekonomisk förening, 769613-9661 

 
Medlemmar i Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening kallas härmed till digital stämma den 30 

september 2021 kl 18.00. Vänligen anmäl er via formulär på hemsidan 

https://kalmarenergi.se/vind/extrastamma/ senast den 23 september 2021.  

Förslag till dagordning 

 

1. Val av mötesordförande.  
2. Fastställande av röstlängd.  
3. Val av sekreterare samt två justeringspersoner tillika rösträknare.  
4. Godkännande av dagordning 
5. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.        
6. Beslut om likvidation enligt styrelsens förslag; se nedan 

a. Likvidationsdag  
b. Beräknat datum för slutförd likvidation (skiftesdatum) 
c. Beräknad skifteslikvid 
d. Likvidator  

7. Övriga ärenden 
8.  Stämmans avslutande                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

Styrelsens förslag till beslut avseende punkt 6 i dagordningen i enlighet med Föreningslagens 17 
kapitel paragraf 4: 
 

1. Likvidationsdag för Kalmarsund Vind fastställs till den 31 oktober 2021. 
 

2. Den beräknade tidpunkten för skiftet (slutlig stämma med fastställande och slutredovisning) är i 
juni-augusti 2022. 

 
3. Skifteslikviden (återbetalningen) beräknas totalt uppgå till 3500 kr per andel. 

 
4. Som likvidator (person som hanterar föreningens avveckling) föreslås Berth Larsson. 

 
 

Kalmar den 13 september 2021 

Staffan Larsson 

Ordförande Kalmarsund Vind 

 
 

 

 

 

https://kalmarenergi.se/vind/extrastamma/


Underlag för beslut om likvidation av Kalmarsund Vind ekonomisk förening, 
769613-9661 i enlighet med Föreningslagens 17 kapitel paragraf 4. 

 

Vid omröstningen inför stämman den 23 juni i år deltog 308 medlemmar, vilket motsvarar knappt 65 
procent av alla medlemmar. Av dessa röstade 305 för en försäljning, 1st var emot och 2 st röster var 
ogiltiga. Därmed hade stämman godkänt en försäljning av vindkraften och i förlängningen en avveckling 
av Kalmarsund Vind. 

Den 1 september tog Helianthemum Vind AB över vindkraftverken i Vannborga och Degerhamn. Andelen 
i Rockneby Vind köptes av MarketMath Holding AB.  

 

Arbetet med avveckling 
Efter avslutad försäljning har styrelsen påbörjat föreningens avveckling. Processen för att avveckla eller 
likvidera föreningen är tämligen komplicerad och tidskrävande.  
Processen för likvidering kan startas vid en extra stämma den 30 september genom att stämman 
fastställer ett likvidationsdatum och utser en person (likvidator) som hanterar processen tills föreningen 
är avvecklad. 
Om vi antar att likvidationsdatumet sätts till den 31 oktober i år så ska ett bokslut upprättas till det 
datumet och ytterligare ett vid årsskiftet. Ännu en stämma hålls under januari för att fastställa boksluten. 
Därefter kommer bolagsverket säkerställa att föreningen inte har några skulder till utomstående innan 
föreningen kan gå i likvidation. Vår bedömning är att hela processen kan vara avslutad under sommaren 
2022. 

 

Återbetalning  

Den beräknade återbetalningen av insatsen i föreningen är idag uppskattad till 3500 kr. Slutlig reglering 
beräknas ske under sommaren 2022. Styrelsen utreder att eventuellt kunna göra en delbetalning av 
beloppet efter fastställt bokslut per 31 december 2021.  

Utbetalning sker enklast genom att medlemmar anmäler sina kontouppgifter via Kalmar Energis bank 

Swedbank och deras kontoregister för utbetalningar, Länk till detta finns på Kalmar Energis hemsida, sök 

på utbetalning så vägleds du vidare. Har du autogiro sker direkt återbetalning till ditt konto. Om man inte 

anmäler sitt kontonummer kommer en utbetalningsavi skickas ut till varje medlem.  

 

Vidare kommunikation i likvidationsprocessen  

För att hålla nere administration och kostnader kommer styrelsen under processen för likvidation hålla 
medlemmarna informerade via e-post och via föreningens hemsida www.kalmarsundvind.se. 

För att säkerställa att ni löpande får information uppmanar vi er att uppdatera era kontaktuppgifter 
med en e-postadress under Mina sidor på Kalmar Energis hemsida, www.kalmarenergi.se.  

 

Har ni frågor? 

Medlemmar är välkomna att kontakta Staffan Larsson, Bo Carlsson eller Maria Nyström för ytterligare 
information. 

Kontaktuppgifter: 
Staffan Larsson – staffan.sandbacken@gmail.com , 070-591 51 94 
Bo Carlsson – bo.carlsson88@gmail.com 070-661 98 27 
Maria Nyström – maria.nystrom@kalmarenergi.se 0480-45 11 02 
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