
Bromskärs Elbilsladdning ekonomisk förening 

Protokoll 2020-6 fört vid föreningens styrelsemöte den 16 november 2020 

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

Plats: Zoom rum 4689952405 kod 1234 
08 505 00 828 och ange kod 468 995 2405 # sedan 1234#  eller 
https://us02web.zoom.us/j/4689952405?pwd=MGREaFZCcEU2RHlVWk5jRkxpSmg2QT09  
 

§1 Öppnande och justeringsman 

Ordföranden förklarade mötet för öppnat kl 19. Till justeringsman utsågs Per. 

§2 Föregående protokoll 

Protokollet från föregående möte GODKÄNDES. Föregående möte var styrelsemöte 2020-5 som 
hölls 2020-11-03 

Johan och Bengt RAPPORTERADE senaste stegen i förhandlingarna. Vi har huvudsakligen 
diskuterat med Eways eftersom de har ett bra service-erbjudande, ligger väl till i pris och 
dessutom har en lösning med bra lastbalansering som dessutom är förberedd för trefasladdning 
om det skulle bli aktuellt. 

§3 Beslut inför slutförhandling 

Tyvärr kan vi inte teckna senaste avtalsförslag. Dels är det inte komplett och dels finns problem 
med finansieringsplanen. UPPDROGS Bengt, Per, Tim och Johan per telefon att mötas och 
formulera de krav vi ställer för att kunna teckna avtalet. 

Vi konstaterade att vi vill teckna avtalet snarast så att vi kan gå ut till medlemmarna och begära 
in resten av finansieringen. 

§4 Behov av korttidsfinansiering av den del som Naturvårdsverket ersätter 

Johan och Per RAPPORTERADE att Naturvårdsverket meddelat att ”För att ni ska kunna motta 
stöd så måste åtgärden vara slutförd och era kostnader betalda.” 
 
Det innebär att vi måste finansiera hela installationen innan vi får ersättning för den sista halvan. 
KONSTATERADES att det föreligger ett kortvarigt finansieringsbehov utöver medlemmarnas 
egentliga bidrag. 
 



§5 Möjligheter till korttidsfinansiering av den del som Naturvårdsverket ersätter 
 
Jan RAPPORTERADES att Roslagens Sparbank behöver en komplett ansökan för att ta ställning 
men det ser möjligt ut. 
 
§6 Beslut om debitering av medlemmarna 

Punkten utgick eftersom avtalet inte är färdigförhandlat. 

§7 Övriga frågor 

Inga övriga frågor förelåg  

§8 Nästa möte 

BESLUTADES att Johan kallar när färdigförhandlat avtal föreligger. 
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