Till Ålands Vindenergi Andelslag, den 3 juni 2022
Jag har tagit del av dokumenten inför stämman och som ny andelsägare så blev jag att fundersam på
förslaget från Valberedningen inför stämman. I deras protokoll framgår inte några motiveringar till deras
beslut varpå jag själv då försökt förstå situationen i samtal med delar av de involverade. Då
valberedningen själv valt att inte dela sin motivering till beslut, anser jag det inte vara min sak att dela
min tolkning av deras beslut utan summerar nedan min motivering till mina förslag. Dessa baserar jag på
den uppfattning jag skapat genom de samtal jag fört.
Jag har fyra punkter där jag vill framföra alternativa förslag till stämman:
1) Valberedningen föreslår att minska styrelsen till 5 personer. Av de nuvarande
styrelsemedlemmar som jag talat med anser de att arbetet förlöpt bra. Att minska antalet
styrelsemedlemmar, samtidigt som ett förslag till ändrad bolagsordning där suppleanter slopas,
ansåg man att kommer att försvåra styrelsearbetet. Vidare konstaterar jag att Åland står just nu
inför sin mest intressanta tid inom vindkraft och kontinuitet inom styrelsen kan anses vara en
fördel. Även om ÅVA just nu har största delen av sina placeringar i form av delägande i andra
lokala vindkraftsbolag, kommer det nog ännu finnas behov av en något större styrelse för att
säkerställa strategin framåt, utreda eventuella möjligheter i nysatsningar samt skötsel och
utveckling/avveckling av de vindkraftverk man äger till sin helhet. Jag tror att det mesta inom
vindkraft på och runt Åland ännu är ogjort. Således är mitt motförslag att man bibehåller 7 st
styrelsemedlemmar.
2) Val av ordförande föreslår valberedningen Camilla Stenström. Jag har i samtal med nuvarande
ordförande, Annette Larson, försökt förstå om ordförande avsagt sig sitt uppdrag. Det framkom
att så är inte fallet och att Annette gärna fortsätter jobba med ÅVA och dess utveckling. Jag har
heller inte fått information om att det finns missnöje med hennes jobb som ordförande utan
som jag tolkade det fick hon positiv feedback. Styrelsen har de senaste åren kunnat levererat
projektet i Eckerö samt genomfört en emission, stora saker som varit mycket jobb och väl utfört
arbete anser jag. Att då, motvilligt, byta ut ordförande (eller styrelse) just före målsnöret känns
för mig väldigt främmande. Ytterligare har jag förstått att Annette har dels nyligen blivit återvald
i Allwinds styrelse (där ÅVA förväntas ha två styrelsemedlemmar), dels att hon varit med i den
arbetsgrupp som jobbar med det strategiarbete man tar fram. Mitt motförslag är således
återval av Annette Larson som ordförande.
3) Val av styrelse har valberedningens förslag varit återval av Airi Pettersson. Dels med de
motiveringar jag framfört tidigare, dels med tillägget att även Robert Mansén jobbat i
arbetsgruppen kring strategiarbetet, är mitt motförslag återval av alla tre styrelsemedlemmar
som står i tur att avgå, dvs Robert Mansén, Airi Pettersson samt Camilla Stenström.
4) Val av suppleanter föreslår valberedningen återval. I enlighet med styrelsens förslag på ny
bolagsordning föreslår jag att suppleanterna slopas så att man lever upp till den nya
bolagsordningen. Vid händelse av att den nya bolagsordningen inte fått stämmans
godkännande, understöder jag valberedningens förslag om återval.
De övriga punkterna i valberedningens protokoll, dvs styrelsearvode, val av revisorer samt val av
valberedning så understöder jag valberedningens förslag.
Mvh
Ben Eriksson

