
Arbra - tndersvik 

Vindkraftfond 
Arsberattelse for verksamhetsaret 2017/2018 

Verksamhet 
Allmdnt 
Arbra-Undersvik Vindkraftfond (Org nr 886501-2218) bevakar och fordelar bygdemedel som 
utfaller fran de vindkraftparker med vars agare foreningen har ett avtal om bygdemedel. For 
narvarande galler detta bolaget Jarvso-Sorby Vindkraft AB som har en aniaggning med 37 
vindkraftverk i narheten av Harsa/Hastberg. 7 av dessa verk ligger inom Boilnas kommun och 
omfattas av vart avtal. Resterande 30 verk ligger inom Ljusdals kommun. Verken togs i drift i 
mitten av 2016. Vid projektering av ytterligare vindkraftparker ska foreningen verka for aft 
bygdemedel ska tillfalla bygden. Bygdemedel kan sokas av framst foreningar som ar 
verksamma inom Arbra och Undersviks socknar och som driver en verksamhet som framjar ett 
okat engagemang och en positiv utveckling av denna bygd. Under verksamhetsaret 2018 har 
bidrag pa sammanlagt 199 000 :- lamnats till 8 foreningar. 

Foreningens organistion 
Medlemmar i foreningen ar: 

• Vallsta Bygderad, org nr: 802515-9941 
• Vasterbackens Bygdeg&rdsforening, org nr: 802414-9083 
• Undersviks Hembygdsforening, org nr: 886500-3175 
• Arbrakampen, org nr: 886501-1194 
• BygdegardslSreningen Bogardens Foreningshus, org nr: 886500-3647 

Vindkraftfonden var fram till den 8 april 2018 en sektion av "Bygderadet Infokallan for 
Vallstabygden". Vid ett arligt stormote med "Bygderadet" beslutades da att denna forening 
skulle namnandras till Arbra-Undersvik Vindkraftfond . De tillgangar som fanns i "Bygderadet" 
och som kommit fran avtalet om bygdemedel blev kvar i "Vindkraftfonden" medan ovriga 
tillgangar fordes over till en ny "Forening under bildande" som sedermera fick namnet "Vallsta 
Bygderad". Efter beslut om delning av "Bygderadet" har Arbra-Undersvik Vindkraftfond gjort 
erforderliga registreringar och ordnat upp bankkontakterna. Sedan foreningens namnandring i 
april har foreningen haft 4 protokollforda moten. Dessutom har en handlaggargrupp 
sammantrStt for att hantera inkomna bidragsansokningar. 

Styrelse, revisorer och bidragshandlaggare 
Under verksamhetsaret 2018 har foreningens ledning bestatt av: 

Styrelse: 

Ordforande Katarina Wadell 
Kassor och Vice ordforande John-Erik Eriksson 
Ovriga Styrelseledamoter Jan Isaksson 

Linda-Marie Asberg 
Tor Jonsson 
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Arbri - Undersvik 
Vindkraftfond 
dvriga befattningar har varit: 

Revisor Lars Olsson 

Handlaggargruppen (sammankallande) 
Ovriga ledamoter handlaggargruppen 

Peter Olofsson 
Asa Malm 
Berit Bodin 
Markus Mork 
Ulf Arbinger 

Aktiviteter under 2018 
Bidragsutdelning varen 2018 

Vid ett evenemang pa Foreningshuset Hofvet i Vallsta den 28/4 ordnades en oflfentlig utdelning 
av beviljade bidrag till de 8 mottagande foreningama med mycket positiv marknadsroring via 
lokalpressen och sociala media. 

Information om Arbra-Undersvik Vindkraftfond sprids via hemsidan www.vindkraftfonden.se 
samt via Facebook-sidan "Arbra-Undersvik Vindkraftfond". 

Information om bidragsmojligheter har ocks& spridits via Boilnas Kommims hemsida 
www.bollnas.se/index.php/bidragslaenkar. 

Foreningens el(onomi 

Vara intakter och kostnader fram till arsskiftet 2018/2019 har varit: 
Intakterfrandriftperioderna 2016/2017 225 340 
Utglfter framst for marknadsforing - 19 193 
Utdelade forenlngsbldrag - 199 000 

Innestaende pa bankkontot 7 147 

Vallsta i mars 

OrdfcSrande 
Katarina Wadell Johm-Erik Eriksson 

ViE'e^rdforande och kassSr 

Linda-Marie Asberg 
Ledamot 
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