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Protokoll fört vid styrelsemöte för Svartvallsbergets vindkraftsfond  
 
Datum: 2021-04-26, klockan 15:00-15.30 
Plats:     Digitalt möte via Teams 
 
Närvarande: Roland Hamlin, Per-Åke Persson, Lars Persson, Torsten Hellström, Jakob Silén 
och Mella Stegs. Ledamoten Bengt Larsson saknades vid mötet 
 
 
 
     
1. Mötets öppnande 

 
Roland Hamlin hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet. 
 

2. Godkännande av dagordning 
 
Roland Hamlin presenterade dagordning för sammanträdet vilken styrelsen godkände. 
 

3. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet 
 
Roland Hamlin valdes till ordförande och sekreterare för mötet, Torsten Hellström valdes 
att justera protokollet efter att samtliga ledamöter fått del av det via mail.. 
 

4. Ny- och omval till styrelsen 
 
Roland Hamlin valdes 2021-03-04 av kommunstyrelsen till ny representant i styrelsen för 
Ljusdals kommun. Järvsö-Rådets ordinarie sockenstämma har 2021-03-17 valt  Jakob 
Silén och Mella Stegs som styrelserepresentanter till Svartvallsbergets vindkraftsfond tills 
vidare. FärilaRådet valde 2019-04-26 Per-Åke Persson och Lars Persson som 
styrelserepresentanter, valet gäller tills vidare. Ledamöterna Bengt Larsson och Torsten 
Hellström är vid ett öppet utlyst möte på Kallmyr Godtemplarhus 2016-04-15 valda till 
styrelseledamöter tills vidare. Ordföranden påtalar att de mandat som är gamla på lämpligt 
sätt bör förnyas/bekräftas före nästa möte.  
 

5. Konstituering av styrelsen 
 
Ledamöterna valde Roland Hamlin till ordförande och sekreterare samt Per-Åke Persson, 
Färila, Lars Persson, Färila, Bengt Larsson, Ljusdal, Torsten Hellström, Ljusdal, Jakob 
Silén, Järvsö och Mella Stegs, Järvsö till styrelseledamöter. 
 



Datum 
  2021-04-26  
 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Postadress Telefon 0651-180 00 Bankgiro Plusgiro E-post: 
827 80 Ljusdal Telefax 0651-183 77 991-2569 3 23 33-7 kommun@ljusdal.se 

 
 
 
 

6. Formalia – avtal, stadgar, föregående protokoll, arbetsordning, kallelse, annonsering 
 
Inför mötet hade ordförande skickat ut avtalet om bygdemedel mellan Ljusdals kommun 
och Svartvallsberget SPW AB, föreningens stadgar och arbetsordning, annonsering i 
Ljusdals-Posten (papperstidningen och digitalt) och på kommunens hemsida samt 
föregående protokoll och kallelsen till dagens sammanträde. Dessa redovisades kort. 
Styrelsen beslutade att godkänna föregående styrelseprotokoll samt att kallelsen till 
dagens sammanträde, annonsering i lokaltidning och på kommunens hemsida skett i 
enlighet med vindkraftfondens stadgar och av styrelsen beslutad arbetsordning. 

 
7. Redovisning av erhållna bygdemedel och behållning i fonden 

 
Ordförande redovisade erhållna bygdemedel om totalt 37 594 kronor avseende 2020, 
kvarvarande behållning från föregående år om 0 kronor samt kommunens administrativa 
avgift på 1 879 kronor (5%). Netto att fördela utgör följaktligen 35 715 kronor. 
 

8. Redovisning av ansökningar om bygdemedel 
 
Ordförande redovisade en sammanställning av nio inkomna ansökningar om bygdemedel 
från Svartvallsbergets vindkraftsfond enligt nedanstående tabell.  
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9. Beslut om tilldelning av bygdemedel 
 
Styrelsen gick igenom och diskuterade varje enskild ansökan, projektens ändamål, 
omfattning, totalkostnad och finansiering samt på vilket sätt de gynnar den berörda 
bygden. Efter diskussion enades styrelsen om tilldelning till tre utvalda föreningar, varav 
två beviljades det sökta beloppet och den tredje tilldelades resterande medel.  
 
Förening             Beviljat belopp 
Boda bygdegårdsförening  20 000 
Sjövästa bygdegårdsförening    9 600 
Björken/Lintjärns intresseförening    6 115 
Totalt    35 715 
 
Övriga ansökningar avslås. 
Det noteras till protokollet att beslutet var enhälligt. 
   

10. Övriga frågor 
 
Styrelsen diskuterade sina arbetsformer och ansåg att nuvarande rutiner för ansökan, 
utskick av handlingar och beslutsmöte fungerar väl.  
Torsten Hellström uppmärksammade styrelse på att ändrade ägarförhållanden för 
vindkraftparken kan behöva uppmärksammas inför kommande års fördelning av medel. 
 

11. Mötet avslutas 
 
Ordförande tackade deltagande ledamöter och avslutade mötet. 
 
  
 
Ordförande/vid protokollet  Justeras: 
 
 
 
 
Roland Hamlin   Torsten Hellström 
 
 

 


