
Arbr^ - Undersvik 

Vindkraftfond 
Arsberattelse for verksamhetsaret 2019 

Verksamhet 
Allmant 
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 Bollnas 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 att 
bygdemedel ska tillfalla bygden. Bygdemedel kan sokas av framst foreningar som ar 
verksamma inom Arbra och Undersvik socknar och som driver en verksamhet som framjar ett 
okat engagemang och en positiv utveckling av denna bygd. Under verksamhetsaret 2019 har 
bidrag pa sammanlagt 135 000 :- lamnats till 5 foreningar. 

Foreningens organistion 
Medlemmar i foreningen ar: 

• Vallsta Bygderad, orgnr: 802515-9941 
• Vasterbackens Bygdegardsforening, orgnr: 802414-9083 
• Undersviks Hem̂bygdsforening, orgnr: 886500-3175 
• Arbrakampen, org nr: 886501-1194 
• Bygdegardsforeningen Bogardens Foreningshus, orgnr: 886500-3647 

Vindkraftfonden brots utfran "Bygderadet Infokalian for Vallstabygden" numera kallat Vallsta 
Bygderad den 8 aprii 2018 och Vindkraftfonden har sedan dess verkat som en fristaende 
forening med erforderliga registreringar och bankkontakter. 

Ett styrelsemote holls den 18 mars 2019 och i direkt anslutning dartill holls ordinarie arsmote. 

Dessutom har en handlaggargrupp sammantratt for att hantera inkomna bidragsansokningar. 

Styrelse, revisorer och bidragshandlaggare 
Under verksamhetsaret 2019 har foreningens ledning bestatt av: 

Styrelse: 

OrdfOrande 
Kassor och Vice ordfdrande 
Ovriga Styrelseledamdter 

Katarina Wadell 
John-Erik Eriksson 
Jan Isaksson 
Linda-Marie Asberg 
Tor Jonsson 
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ArbrA - Undersvik Vindkraftfond 
Ovriga befattningar har varit: 

Revisor Lars Olsson 

HandlSggargruppen (sammankallande) 
Ovriga ledamdter handlSggargruppen 

Peter Olofsson 
Asa Malm 
Berit Bodin 
Markus Mork 
Aron Andersson 
Ulf Arblnger 
Daniel Jansson 

Adjungerade ledamoteri handlSggargruppen 

Aktivlteter under 2019 
Bidragsutdelning varen 2019 

Vid ett evenemang pa Idatorget i Arbra den 18/4 ordnades en offentlig utdelning av beviljade bidrag till de 5 mottagande foreningama med mycket positiv marknadsforing via lokalpressen och sociala media. 
Information om Arbra-Undersvik Vindkraftfond sprids via hemsidan wvrw.vindkraftfonden.se samt via Facebook-sidan "Arbra-Undersvik Vindkraftfond". 
Information om bidragsmpjligheter finns ocksa pa Bollnas Kommuns hemsida www.bollnas.se/index. php̂ idragslaenkar 

Foreningens ekonomi 

Vara IntSkter ocli kostnader under 2019 har varit: 

Intakter fran driftperioden 2018 139 412 :-

Overskott fran foregaende driftperiod 7 147 :-

Kostnader framst for hemsideshantering - 721 :-

Utdelade foreningsbidrag - 135 000:-

Overskottet innestaende pa bankkontot i Swedbank 10 838 :-

Arbra i mars 2020 

Katarina Wadell 
Ordforande 

Jan Isakssi 
Ledamot 

Tor Jdnsson 
Ledamot 

Linda-Marie Asberg 
Ledamot 
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