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Svensk solenergis årsmöte 2011  
 
Svensk solenergi (SSE – Org.nr. 8826012711) höll sitt årsmöte den 4 april på Svenska 
Mässan i Göteborg med cirka 50-talet deltagare, varav cirka 40-talet medlemmar.   
 
Föredrag och visning (09.30 – 12.00) 
 
Dagen inleddes med presentationer av DinEl och A-Hus AB (Deromegruppen), samt en 
visning av ”Bright living”, ett hus med solceller och solfångare, som i visningssyfte byggts 
upp av A-Hus AB utanför Svenska mässan mittemot Liseberg.  
 
Solenergipris och certifierad installatör (12.00 – 12.30) 
 
Lars Andrén höll ett kort inledningsanförande, och berättade att det 8:e året med prisut-
delning, varefter Anders Ådahl delade ut årets solenergipriser.   
 

 
     

Från vänster: Lars Andrén, ordf. Svensk Solenergi;  
Peter Mossbrant, VD Derome Mark & Bostad och  

Anders Ådahl, Göteborg Energi (prisutdelare).  
 
Kalix kommun fick utmärkelsen ”Årets anläggning” för Strandängsbadet i Kalix, vilken 
togs emot av Michael Andersson, Kalix kommun.  A-Hus AB fick utmärkelsen ”Årets 
prestation” för huset ”Bright living”, vilken togs emot av Peter Mossbrant, VD Derome 
Mark & Bostad.  Dessutom fick ExoTech AB ett Hedersomnämnande map ”Årets 
anläggning”, vilket togs emot av Hans-Eric Söderberg.   
 
Efter ett kort inledningsanförande om ”Certifierad installatör” av Jan-Olof Dalenbäck och 
Peter Kovacs, delade sedan Lisa Ossman, Hållbar Utveckling Väst, ut certifikat till de första 
åtta certifierade solvärmeinstallatörerna: Benny Gruvesäter, Roland Warén, Jonny Borg, Nils 
Svensson, Lars Åbom, Martin Eriksson, Roger Albinson och Tobias Johansson.   
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Årsmötesförhandling (14.00-16.00) 
 
Ordförande Lars Andrén (LA) hälsade alla deltagare välkomna till 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. 
 Lars Tirén 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 Niklas Hagman valdes att justera protokollet och fungera som röst-

räknare.  Cirka 40 medlemmar deltog vid årsmötet, varav 28 röstberättigade företags-
medlemmar.  Se bilagd deltagarförteckning.   

 
6. Styrelseberättelse och revisionsberättelse jämte fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

och kassaförvaltaren rörande förvaltning under den tid berättelsen avser. 
 JOD föredrog kort verksamhetsberättelse och den årsredovisning som sammanställts av 

Helene Ragnarsson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB.  Bertil Ivarsson föredrog 
revisionsberättelsen. 
Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.  

 
7. Val av styrelsens ordförande. 
 Valberednings förslag:  Lars Andrén – omval 1 år.  Inga övriga förslag.   

Mötet beslöt att välja Lars Andrén som styrelsens ordförande på 1 år. 
 
8. Val av övriga styrelsemedlemmar jämte suppleanter.   
 Tre styrelsemedlemmar, Robert Sundqvist, Isac Andersson och Bo Ferm har 1 år kvar 

(valda på 2 år), där Isac Andersson avsagt sig, varför årsmötet ska välja tre (nya) styrel-
semedlemmar på 2 år och ett ersättningsval på 1 år.   
 
Valberedningens förslag till val av (nya) styrelsemedlemmar:   
Jan-Olof Dalenbäck - omval 2 år, Andrew Machirant - omval 2 år, Lars Hedström - 
nyval 2 år och Pia Johansson – nyval 1år.  Inga övriga förslag.   
Mötet beslöt att välja Jan-Olof Dalenbäck, Andrew Machirant och Lars Hedström på 2 
år, samt Pia Johansson på 1 år.  
 
Valberedningens förslag till val av (nya) suppleanter:   
Magnus Johansson - omval 1 år, Åsa Wahlström – omval 1 år, Charlotta Winkler – 
omval 1 år och Joakim Byström - omval 1 år.  Dessutom föreslog mötet David Wiman.   
Mötet beslöt att välja Magnus Johansson , Åsa Wahlström, Charlotta Winkler, Joakim 
Byström och David Wiman som styrelsesuppleanter på 1 år.    
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9. Val av två revisorer och en suppleant för granskning av det löpande årets förvaltning 

och räkenskaper. 
 JOD informerade kort om diskussioner och beslut vid förra årsmötet, varefter det följde 

en kort diskussion där Gunnar Lennermo föreslogs som ny suppleant.     
Mötet beslöt att välja Helene Ragnarsson (omval) och Bertil Ivarsson, Derome AB 
(omval) som revisorer och Gunnar Lennermo (nyval) som revisorssuppleant.    

 
10. Val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande. 
 Valberedningen ställde sig efter förfrågan positiv till att arbeta ytterligare ett år.  Inga 

övriga förslag.   
Mötet beslöt att välja Åke Hjort, Euronom AB (omval, sammankallande), Ulrik 
Pettersson, SP (omval) och Sören Gestlöf (omval), till valberedning.   

 
11. Föreningens verksamhet. 
 JOD föredrog kort förslag till verksamhetsplan och budget (utgående från höjda service-

avgifter enligt nedan) för 2011 med ambitionen att kunna anställa någon som kan arbeta 
mer kontinuerligt för föreningen.     
Mötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011.     

 
12. Fastställande av medlemsavgifter. 

JOD redogjorde kort för beslut vid det extra årsmötet 2010:  Medlemsavgift 500 kr/år för 
enskilda medlemmar och fyra serviceavgiftsnivåer (D) 2 000, (C) 5 000, (B) 15 000 resp. 
(A) 30 000 kr/år, för företagsmedlemmar. 
Mötet beslöt att medlemsavgift och serviceavgifter ska vara oförändrade under 2011.     

 
13. Av styrelse eller medlem väckta frågor och förslag. 

JOD redogjorde kort för bakgrund och syfte med det förslag till stadgeändringar som 
presenterats vid det extra årsmötet 2010.  Därefter gicks föreslagna stadgeändringar 
igenom paragraf för paragraf.     
Mötet beslöt att fastställa förslag till ändringar i paragraf 1. Syfte, 2. Medlemmar och  
3. Styrelse och avstyrka föreslag till ändringar i paragraf 5. Årsmöte.      

 
Lars Tirén tackade deltagarna och avslutade årsmötet. 
 
 
 
Antecknat den 4 april               Justerat 
 
 
 
Jan-Olof Dalenbäck                Åsa Wahlström  Niklas Hagman 
 
 


