
Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening 

Protokoll 2022-1 fört vid styrelsemöte den 4 april 2022 

Närvarande: Jan Kilgren, Tim Pettersson, Johan Sintorn och Bengt Wånggren. 

Anmäld frånvaro: Per Hederus 

Plats: Zoom 
 
§1 Mötets öppnande  
 

Johan förklarade mötet för öppnat. Johan utsågs till protokollförare och Bengt 
utsågs till justeringsman. 

 
§2 Föregående protokoll  
 

Protokollet från föregående möte (konstituerande möte 21-07-03) GODKÄNDES 
 
§3 Ekonomi  
 

Jan RAPPORTERADE att vi har 60 000 i kassan. Vi ser inget likvidbehov. 
 
§4 Elavtal  
 

BESLUTADES att vi tecknar rörligt avtal med Vattenfall ev med tidstariff. Rörligt 
pris borde ge billig el när vi laddar mest. UPPDROGS Bengt att teckna. 

 
BESLUTADES att vi höjer avgiften till 2,00 kronor inkl Eways 0,30. UPPDROGS 
Johan att ordna detta med Eways och att ordna utskick. 

 
 
§5 Ofullständig ersättning från Eways  
 
 Johan RAPPORTERADE om misstämmelse mellan de rapporter vi får från Eways 

och verklig förbrukning. Genom att jämföra dag-för-dag konsumtionen hos 
Vattenfall med de laddningar som syns i Eways ansläggningsportal framgår tydligt 
att en del laddningssessioner inte rapporteras. T ex kan vissa dagar ha t ex 30 kWh 
konsumtion utöver de 4 kWh som vi har som bakgrundslast utan att någon laddning 
redovisas i portalen. Andra dagar redovisas motsvarande laddning både i 
anläggningsportalen och i Vattenfalls förbrukningsstatistik. 
 
Data från anläggningsportalen stämde för hösten exakt med den ersättning som 
Eways betalade ut till oss. Det är därför tydligt att det finns en väsentlig andel 
laddsessioner där vi får betala för elen men där vi inte får någon ersättning från 
Eways. 



 
BESLUTADES att Bengt kontaktar Eways och begär ett möte. Vi avvaktar med 
kommunikation till medlemmarna till efter det mötet. 

 
Om problemen inte löses är vi tvungna att byta operatör. 
 

§6  Fråga om momsregistrering 
 

Skatteverket har gjort ett ställningstagande efter en EU-dom som innebär att 
samfälligheter ska debitera moms på sina medlemsavgifter. Om motsvarande även 
gäller för ekonomiska föreningar skulle vi vara tvungna att debitera moms på våra 
medlemsavgifter och att momsredovisa intäkterna från Eways, men vi skulle också 
kunna dra av momsen på el och elabonnemang så det skulle inte spela någon roll. 
 
Beslutades ändå att AVVAKTA med ev momsregistrering för att inte krångla till 
bidraget från Naturvårdsverket. 
 

§7 Övriga frågor  
 

Årsmötet BOKADES till samma dag som hamnen, dvs den 2 juli. 
 
AVVAKTAS även med att stöta på Vattenfall om den permanenta ledningen. Just 
nu ligger stora båtar där kabeln ska grävas ner. 

 
Johan kallar till nästa möte vid behov. 

 
 
 
 
Vid protokollet   Justerare  
 
 

Johan Sintorn  Bengt Wånggren 


