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Svensk solenergis extra årsmöte 2010  
 
Svensk solenergi (SSE – Org.nr. 8826012711) höll ett extra årsmöte med 35 deltagare på 
Norra Latin i Stockholm den 7 december 2010.  Det extra årsmötet föranleddes främst av 
styrelsens förslag till nya medlemsavgifter och styrelsens förslag till stadgeändringar.   
 
 
Inledande presentation (13.00-14.30) 
 
Ordförande Lars Andrén (LA) hälsade alla deltagare välkomna och lät alla presentera sig 
kort.  Robert Sundqvist höll sedan en presentation om en önskad utveckling av föreningens 
verksamhet.  I anslutande diskussion kom det t.ex. fram att det fanns konsensus om de 
övergripande intentionerna och behovet av utbildade och certifierade installatörer.   
 
Årsmötesförhandling (15.00-16.00) 
 
Ordförande LA hälsade alla deltagare välkomna till det extra årsmötet.      
 
1. Godkännande av dagordning. 
  

Dagordningen godkändes.   
 
2. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna. 
  

Beslöts att kallelse hade skett enligt stadgarna. 
 
3. Val av ordförande för mötet. 
  

Henrik Moberg (HM) valdes till mötesordförande. 
 
4. Val av sekreterare för mötet. 
  

Jan-Olof Dalenbäck (JOD) valdes till mötessekreterare. 
 
5. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare. 
  

Åsa Wahlström och Olleper Hemlin valdes att justera protokollet och fungera som röst-
räknare.  Drygt 30 medlemmar deltog vid årsmötet, varav 22 röstberättigade företags-
medlemmar.  Se bilagd deltagarförteckning.   

 
11. Föreningens verksamhet. 
  

JOD föredrog kort bakgrund till det extra årsmötet och den tidigare presentationen av 
Robert Sundqvist.  

 
12. Fastställande av medlemsavgifter. 

 
JOD föredrog kort styrelsens förslag till ny kategorisering av företagsmedlemmar och 
anslutande förslag till medlems- och serviceavgifter 2011 (se bilaga).   
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Enskild/stödjande medlem      (E):       500 kr/år  
 
Företagsmedlem: 
”Certifierad installatör”          (D):         2 000 kr/år + moms 
”Annan verksamhet”               (C):     5 000 kr/år + moms 
”Som säljer produkter”            (B):  15 000 kr/år + moms   
”Med betydande omsättning” (A):  30 000 kr/år + moms 
 
Den följande diskussionen berörde främst att flera upplevde ett för litet/otydligt mer-
värde för kategori A i jämförelse med kategori B.  De förslag som nämndes var att 
koppla olika rösträtt till A och B (kräver stadgeändring), koppla certifiering till A och att 
ange ett krav att tillhöra A vid en viss omsättning.  Vidare nämndes att A-medlemmar 
borde ha större inflytande över vad som prioriteras inom givna ekonomiska ramar, 
liksom att det t.ex. är oklart till vilken kategori entreprenörer ska höra.     
 
Mötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag till medlemsavgift och serviceavgifter enligt 
ovan och gav i uppdrag till styrelsen att förtydliga/komplettera föreslagen kategorisering 
av företagsmedlemmar utgående från ovan nämnda diskussion.       

 
13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag. 

 
JOD föredrog kort styrelsens förslag till stadgeändringar (se bilaga).     
 
Den följande diskussionen berörde främst behovet att byta räkenskapsår vid ett even-
tuellt senareläggande av ordinarie årsmöte.   
 
Mötet beslöt att tillstyrka styrelsens förslag till stadgeändringar.     

 
HM tackade deltagarna och avslutade årsmötet. 
 
 
Antecknat den 7 december               Justerat 
 
 
 
Jan-Olof Dalenbäck                Åsa Wahlström  Olleper Hemlin 
 
 
Avslutande presentation (16.00-16.30) 
 
I direkt anslutning till årsmötesförhandlingarna presenterade Marcus Grünerwald, GIA 
Sweden AB, möjligheter med och rekommendationer kring att ansöka om och erhålla 
offentliga medel (regionala, nationella, EU) för att utveckla sin verksamhet.   
 
Ordförande LA tackade för visat intresse och önskade återseende på kommande ordinarie 
årsmöte under våren 2011.   
 
 


