
Välkomna till extra 

stämma i KSV!



Dagordning extra stämma

Mötets öppnade

1. Val av mötesordförande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

4. Godkännande av dagordning

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6. Beslut om likvidation



Bakgrund

• Vid extra stämman den 23 juni i år beslutades att 

sälja föreningens vindkraftverk och därmed i 

förlängningen avveckla av föreningen.

• Överlåtelse till nya ägare skedde den 1 september.

• Styrelsen har förberett en ordnad process för 

avveckling av föreningen.

• Första steget i en avveckling kräver stämmobeslut.



Processen i korthet

• Stämma beslutar om start av processen för 

avveckling

• Bokslut upprättas och fastställs vid stämma i januari 

2022

• Bolagsverket säkerställer att inga externa skulder 

finns

• Likvidationen avslutas under sommaren 2022 av ny 

stämma



Preliminärt bokslut per 

augusti 2021

• Försäljningen gav beräknad reavinst om 5,3 mkr

• Likvida medel uppgår till 17 mkr

• Föreningen har 4698 andelar

• Andelarna ägs av 477 medlemmar

• Avtal kopplade till vindkraftverken och avräkning 

av produktionen är avslutade



Dagens beslut

Styrelsen föreslår:

• att datum för likvidation fastställs till den 31 oktober

2021

• att tidpunkt för skiftet (slutlig stämma med 

fastställande av slutredovisning) är i juni-augusti 2022

• att skifteslikviden beräknas totalt uppgå till 3500 kr per 

andel

• att som likvidator utse Berth Larsson



Dagordning extra stämma

Mötets öppnade

1. Val av mötesordförande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av sekreterare och två justeringspersoner tillika rösträknare

4. Godkännande av dagordning

5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

6. Beslut om likvidation

7. Övriga ärenden

8. Stämmans avslutande



Övrigt inför avvecklingen

• Utbetalning vid ett tillfälle

– lägre kostnader

– processen relativt kort

• Enbart digital kommunikation

• Anmäl kontouppgifter för enklare utbetalning

• Styrelsen arbete i KSV är avslutat

• Maria Nyström och Staffan Larsson är likvidatorn

behjälpliga

• Stort intresse att köpa andelar i KSV 2 och KSS



Välkomna till extra 

stämma i KSV!


