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FÖRENINGEN FRI HORISONT ÖSTERLEN
Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 29 juli 2012
1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.
2. Frågan om mötet blivit stadgeenligt utlyst
Kallelsen skickades med epost 2012-07-08, d.v.s. tre veckor före dagens möte och
sålunda konstaterades att mötet utlysts enligt föreningens stadgar.
3. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen överensstämde med föreningens stadgar och
fastställdes av mötet.
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Per Wijkman valdes till ordförande för mötet och Birgitta Wijkman till sekreterare för
mötet.
5. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Anna-Maj Lundberg och Mats Ohlsson valdes till protokolljusterare, tillika
rösträknare.
6. Fastställande av röstlängd
Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 29. Mötet fastställde
röstlängden.
7. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för det gångna
året
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redogörelsen hade sänts ut till
medlemmarna före mötet. Ordföranden sammanfattade viktigare händelser under
verksamhetsåret. Föreningen följde aktivt bl.a. fyra ansökningar/anmälningar om
vindkraftverk: Ansökan från Wede Växt AB att uppföra två vindkraftverk på Fröslöv
2:3 hade återremitterats av Mark- och miljödomstolen till Ystad- Österlenregionens
miljöförbund; föreningen hade överklagat Miljöförbundets godkännande och
Ramström Vind AB överklagat Ystad kommuns avslag av bygglovsansökan för ett
vindkraftverk på Örum 24:1; Ramström Vind AB hade anmält att uppföra två
vindkraftverk på Hannas 1:7 och Hannas 46:1 och Miljöförbundet hade begärt
närboendes synpunkter senast 2012-08-10; Slite Vind AB hade ansökt att uppföra tre
vindkraftverk på Örum 33:2 och Länsstyrelsen hade skickat ansökan på allmän remiss

och medgivit svar senast 1 september 2012. Ordföranden noterade att Föreningen
skulle behöva täcka ökade kostnader för teknisk och juridisk sakkunskap i samband
med hanteringen av dessa ärenden. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi.
Genom sparsamhet och bidrag från sponsorer hade utgifterna hållits nere under året
och föreningens tillgångar ökat till ca 11 000 kronor. Antalet medlemmar är nu drygt
90.
8. Föredragning av resultat- och balansräkning för det gångna året. Revisionsberättelse.
Föreningens revisor Ulf Lindelöw hade inlämnat en revisionsberättelse, som sänts ut
till medlemmarna, och hade inget att erinra mot föreningens ekonomiska
redovisning.
9. Beslut rörande ansvarsfrihet för FFH:s styrelse
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av styrelseordförande
Karl-Ingvar Karlsson, valberedningens sammankallande, konstaterade att Per
Wijkman vid årsmötet 2011-08-06 valts till föreningens ordförande för två år varför
inget ordförandeval krävdes vid årsmötet.
11. Val av övriga styrelseledamöter
Valberedningen noterade att följande styrelseledamöter som valts 2011-08-06 på två
år kvarstår i styrelsen i ytterligare ett år: Anna-Maj Lundberg, Lars Nilsson, Lillian
Öberg och Mats Ohlsson. I enlighet med valberedningens förslag omvalde årsmötet
Dan Berglund, Lasse Nilsson, Johanneslust, och Sofie Sweger på ett år samt valde Rita
Olsson, Bollerup, på två år. Valberedningen nämnde dessutom att Lars Karlsson,
Bollerup, och Marck Hansen, Köpingebro, är villiga att medverka i styrelsearbetet
som adjungerade ledamöter: mötet uttryckte sin tillfredsställelse över detta.
12. Val av en revisor för ett år samt en ersättare
Ulf Lindelöw valdes till föreningens revisor och Margareta Wallin valdes till ersättare.
13. Val av valberedning, minst tre ledamöter varav en sammankallande
Karl-Ingvar Karlsson och Kristin Lilja Olsson omvaldes till ledamöter av
valberedningen. Lasse Lasson avböjde omval. Valberedningen hade inget förslag till
efterträdare till Lasse Lasson. På förslag av Staffan Håkanson beslöt mötet att
styrelsen efter samråd med valberedningen skulle besluta om ersättare för Lasse
Lasson samt utse ytterligare medlem(mar) i valberedningen för att därigenom
möjliggöra en geografisk spridning som bättre motsvarar föreningens
verksamhetsområde.

14. Fatställande av medlemsavgifter
Årsmötet diskuterade medlemsavgiftens storlek inför behovet av ökad teknisk och
juridisk konsulthjälp för att kunna bevaka och överklaga ärenden i allt högre
instanser. Diskussionen rörde bl.a. finansiering av föreningens hela verksamhet
genom medlemsavgiften eller genom en lägre medlemsavgift kompletterad med
särskilda bidrag från dem som berörs särskilt av ett visst ärende. Inget beslut togs i
denna principfråga. Efter diskussion beslöt årsmötet att höja årsavgiften till 200
kronor från och med den 1 januari 2013. Ordföranden bad de fastighetsägare som
berörs av Örum 33:2 att bidra till kostnaden (ca 4 500 kr) för en ny bullerberäkning
för Örum 33:2. Ett bidrag på 100 kr var skulle betyda mycket för föreningens
ekonomi.
15. Behandling av motioner
Inga motioner fanns att behandla.
16. Be handling av övriga frågor
Staffan Håkanson noterade att fallande elpriser hade försämrat vindkraftbolagens
lönsamhet och lett till krav på ökat stöd genom elcertifikaten. Diskussionen noterade
vikten av att påverka den politiska processen för att förhindra ökade direkta eller
indirekta subventioner till vindkraften och istället bygga ut andra koldioxidfria
energikällor.
17. Mötets avslutning
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.
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