QVINNOVINDAR

Sammanfattning
Qvinnovindar bildades 2017 av 10 kvinnor vars gemensamma drivkraft är att äga
vindkraft och att satsa på förnyelsebar energi. De konstaterade att kvinnor äger
en liten del av jordens resurser och detta vill de arbeta för att förändra! De ville
också visa på att kvinnor, med små resurser, kan åstadkomma storverk
tillsammans. De tre Qvinnovindar-föreningarna är den enda i landet som samlar
enbart kvinnor. Det handlar inte om att de är motståndare till män men det är en
mansdominerad bransch som de ville förändra. Det har visat sig att medlemmarna
i Qvinnovindar vågar ta plats i diskussionerna när endast kvinnor är närvarande.
Omsättningen i Qvinnovindar är inte särskilt stor eftersom den ekonomiska
föreningen startades med målet att investera i och starta upp nya föreningar.
2009 startades den ekonomiska föreningen Q2 (Qvinnovindar 2) av totalt 52
kvinnor.
2013 startades Qvinnovindar Sverige av 25 kvinnor samt Qvinnovindar och Q2.
Deras framtidsvision att vara med och utveckla förnyelsebar energi och att inte
bara ”äga”.
Idag är det ett 80-tal kvinnor från norr till söder i Sverige som är med och äger
vindkraft via någon av de tre vindkraftsföreningarna. Tillsammans äger de 1/16del av ett halvt vindkraftverk, ¼-del samt 1/16-del av ett helt vindkraftverk.
Deras vision är att skapa ett större, internationellt nätverk för kvinnor som vill
satsa på förnybar energi. De vill också mobilisera och hjälpa kvinnor till
egenförsörjning genom internationella projekt. Kontakter har tagits med en
organisation i Indien som arbetar med fattiga kvinnor på landsbygden.
Coompanion har varit rådgivare och gett stöd i alla tre uppstartsprocesserna samt
varit med vid ett antal informations- och mobiliseringsmöten.
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1. Section 1
1.1. Historia
I samband med etablering av vindkraftverk i området 2006 träffades några kvinnor
för att diskutera möjligheterna att kombinera miljöengagemang med
entreprenörskap.
De konstaterade att kvinnor äger en skrämmande liten del av jordens resurser,
något de definitivt vill arbeta för att förändra! De samlade ihop kvinnor som ville
vara med och investera i vindkraft och många deltog i seminarier och
informationsmöten. Inte helt oväntat kom frågor och önskemål om att starta upp
en ekonomisk förening.

foto 1.1.

När de hörde av sig till kraftbolaget för att köpa andelar i ett vindkraftverk fick de
besked att alla andelar redan var sålda, till män. De bestämde sig för att vänta på
rätt tillfälle!
2007 var det dags för ett nytt verk att etableras och den här gången var de
beredda och mobiliserade sig snabbt. De valde den rättsliga formen av ekonomisk
förening, det var uppenbart från början, de ville satsa pengar i vinden, och de ville
göra det med andra kvinnor.
Intresset var stort från början och det var aldrig ett problem att få ihop ett antal
kvinnor för att starta upp verksamheten. De 10 kvinnor som startade Qvinnovindar
använda den som en plattform för att utveckla och lansera nya ekonomiska
föreningar. Den gemensamma nämnaren för kvinnors intresse var för förnybar
energi, miljöinnovationer och ett visst motstånd till kärnkraft och uranbrytning.

Med stöd från Coompanion startade de den ekonomiska föreningen Qvinnovindar
och på 14 dagar samlade tio kvinnor ihop 250 000kr till kontantinsatsen. Detta
räckte till att köpa en andel vindkraftverket. Den totala investeringen för en andel
var 1 milj. SEK, 25 % egen finansiering och resterande med banklån.
Qvinnovindars andel motsvarar 1/16-del av ett halvt vindkraftverk.
2009 var det dags för vindkraftobjekt nr 2. Då bildades den ekonomiska föreningen
Q2 av totalt 52 kvinnor samt Qvinnovindar. Nu började även män att höra av sej
och undra varför de inte fick vara med. Svaret var nej! Kvinnorna i Q2 har lärt sig
att det känns mer bekvämt för dem att träffas utan män, att fler vågar prata och
ställa frågor på mötena. Q2 med sina 52 medlemmar köpte ¼-del av ett
vindkraftverk för 3 milj. SEK.
2013 etablerades verk nr 3. Den här gången lade kvinnorna ribban betydligt högre
och startade den tredje ekonomiska föreningen, Qvinnovindar Sverige. Deras
framtidsvision är att inte bara äga utan att även vara med och utveckla
förnyelsebar energi. 25 kvinnor, inklusive Qvinnovindar och Q2 äger gemensamt
1/16-dels verk. Idag är det ett 80-tal kvinnor från norr till söder i Sverige som är
med och äger vindkraft via någon av de tre vindkraftsföreningarna.
“Qvinnovindar, Namnet kombinerar de svenska ord för vind och kvinnor. Gruppen köpte
en andel av tre turbinprojekt nära Wallemyr gård i 2007. Sedan dess har de vuxit till 80
medlemmar och investerat mer än 10 miljoner kronor i andra projekt, bland annat en del
av en fem-turbiner byggdes på Wallemyr gård.
Qvinnovindar medlemmar individuellt investerat någonstans från 500 till 300 tusen
kronor vardera, vilket ger dem en likvärdig röst i hur företaget drivs, oavsett hur mycket
de sätter medlemmar kommer från olika linjer av arbete: a. Bonde, en florist , en
tandläkare, en bokhållare, en konsult, och en detaljhandels kontorist, bland andra yrken.
"

1.2. Livscykel

foto 1.2 Wanja Wallemyr

När Wanja Wallemyr hörde att ett vindkraftsprojekt skulle byggas bara några
kilometer från hennes familj gård visste hon att hon ville vara en del av det. Endast
problemet var att kraven för inversting var på minst en miljon. Det kunde inte hon
skaffa på egen hand.
Det var 2007, precis när bönder och landsbygds aktivister också förbereder sig för
att delta i en regional konferens om att skapa ekonomiska möjligheter för kvinnor.
Dessa frågor berörde Wallemyr, och hon kom upp med en enda lösning: Wallemyr
skulle starta en kvinnligt kooperativ vindkraftverk, hon hade bara två veckor på
sig under våren för att vara delaktigt i vindkraftverkets projekt. Under det andra
mötet fann Wallemyr nio andra kvinnor som vill bild ett företag och vara delaktiga
i vindkraftverksprojektet, de starta tillsammans Qvinnovindar.
De investera i en bransch vars ledning fortfarande domineras av män, är det
mycket troligt Qvinnovindar är det enda företaget i sitt slag i hela världen.
Företaget fick pris som årets kooperativ, och det har varit nominerad till en
liknande pris på nationell nivå.
Namnet kombinerar de svenska ord för vind och kvinnor. Gruppen köpte en andel
av tre turbinprojekt nära Wallemyr gård i 2007. Sedan dess har de vuxit till 80
medlemmar och investerat mer än 10 miljoner kronor i andra projekt, bland annat
en del av en fem-turbin installation byggd på Walker gård.
Qvinnovindar medlemmar individuellt investerat någonstans från 500 till 300 tusen
kronor vardera, vilket ger dem en likvärdig röst i hur företaget drivs.

1.2.1 Uppstartsprocessen
Nyckelfrågor, gruppdiskussion





Vilka
Vilka
Vilka
Vilka

är vi (presentation)
vill vara med?
vill bli medlemmar?
vill vara med i planeringsprocessen?

Nyckelresultat




Ett ide om visionen, Har vi samma mål?
Verksamhetens mål/inriktning
Verksamhetsidé – principer för organisationen

Arbetsprocess











Intressentanalys
Allmänna informationsmöten
Visionsövning med hela gruppen (använd extern processledare!)
Juridisk form och en guide för hur förskolan ska styras
Kontakt med myndigheter och framtida relationer med kommunen
Göra en SWOT-analys
Hur kan vi göra för att uppstartsprocessen blir uppdelad på olika
ansvarsområden?
Vem ska ta ansvar för vilket område? Dela upp gruppen I olika
arbetsgrupper. Ha I åtanke att processen måste få ta tid, stressa inte!
Gör upp en tidslinje från start till mål.
Behövs någon hjälp i det här skedet i processen?

Arbeta med affärsmodellen





Vad är er produkt eller service, finns det ett behov av den?
Exakt vad vill ni göra och hur?
Vilka är era kunder och vad vill/kan de betala?
Vilken är er affärsmodell?

Finansiering




Var finns pengarna och var kommer de ifrån? Offentlig finansiering,
medlemmarnas bidrag, annat?
Behöver vi pengar i uppstartsprocessen?
Börja arbetet med affärsplanen (budget)

Organisationsstruktur






Hur ska organisationen styras?
Hur ska eventuell vinst fördelas?
Hur tar vi in nya medlemmar och hur/när avslutas medlemskapet?
Svar på ovanstående frågor gör det möjligt att besvara följande:
Vad har ni för alternativ till företagsformer?
Vilken är den mest passande juridiska formen för er verksamhet?

Registrering






Juridisk person – bildandemöte samt starta registreringsprocessen
Medlemskap, kontrakt (om nödvändigt) mellan organisationen och dess
medlemmar (när det gäller service, deltagande, ansvar, avgifter etc)
Behöver vi fler personer och I så fall vid vilken tidpunkt I processen?
Hur rekryteras nya medlemmar?
Medlemmarnas förväntningar?

1.2.2 Tillväxt och expansion
Syftet med investeringen av vindkraftverk var mer förnybar energi och att
inspirera andra kvinnor runt om i landet och runt om i världen, som också vill vara
en del av energiresurser, att endast män runt om i världen äger enligt Wanya.
Detta har gett bättre resultat än väntat, Qvinnovindar har fått uppmärksamhet
över hela världen för sin vision. Qvinnovindar har inte förväntat att växa i antalet
kvinnor som är villiga att investera. Deras mål och vision är att påverka andra
kvinnor runt om i världen och använda ett bättre alternativ för
energiförbrukningen. Wanya Wallemyr arbetar samtidigt med ett annat projekt
med kvinnor i Indien. Förhoppningen och förväntningen är att kunna göra en stor
skillnad i världen
1.2.3 Kriser
Att investera i vindkraftverk är den största utmaningen finansieringen. När du har
investerat pengar och turbinerna fungerar, är liten risk för kriser. Om det är ett
bra år där det blåser och elpriserna är höga, då blir det en god avkastning för sina
investeringar. Qvinnovindar har haft det ganska bra genom åren. Några år
elpriserna har varit ganska låg i Sverige och vind har inte varit lika stark som
väntat. I dessa fall har de inte kunnat göra en god avkastning på investerat kapital.
Detta betyder inte att det har varit en kris för Qvinnovindar, men de har inte
kunnat betala av sina banklån som förväntat.

1.3.Affärsmodell
För Qvinnovindar och de andra föreningarna var det tänkt att verksamheten ska
ge avkastning på investeringen när lånen betalas. De förväntade sig att betala
tillbaka lånen inom en period på ungefär 15 år.
Ett vindkraftverk har en livslängd på cirka 30 år. Eftersom verksamheten är
beroende av vinden för att få bra resultat, det ser mycket annorlunda över tiden.
Mycket blåsiga = bra resultat och vice versa. Resultatet är beroende av vind +
räntor + elpriser.
Många lantbrukare och markägare är intresserade av hyra av mark för
vindkraftverk, de ser det som en bra affärsmöjlighet.
Skillnaden mellan Qvinnovindar förening, och en gemensam aktiebolag är det
lokala engagemanget, människorna i byn träffas för att göra gemensamma
investeringar. Detta gynnar lokalbefolkningen och inte bara investerare på andra
håll i landet.
Qvinnovindar har en samarbetsmetod som ger gruppen styrka. Medlemmarna
består av både lagliga och icke-juridiska personer, det styrs demokratiskt på basis
av en medlem en röst.
Qvinnovindar vill inspirera andra kvinnor att ta steget in i en mansdominerad
bransch och visar att kvinnor med begränsade resurser, kan uppnå stora saker
tillsammans.
De har en vision om större, ofta internationella nätverk för kvinnor som vill
investera i förnybar energi. De arbetar för att det ska bli verklighet och de har
redan tagit de första stegen. Tillsammans med andra kvinnor runt om i världen
kan göra det möjligt för den kooperativa modellen och vision ska förverkligas.
Qvinnovindar numera offten erbjuds när myndigheterna och näringslivet har
informationsmöten. Numera är de inte betraktas som "exotiska" delar av dessa
möten har de kunskaper, vet vad de pratar om och de äger rum.

1.4.

Institutionell/ledningsstruktur

Qvinnovindar drivs under det svenska rättsbolagsform som kallas Ekonomisk
förening som innehåller följande:
En ekonomisk förening ska ha en styrelse med minst tre ledamöter. Stämman
utser styrelse, om det inte föreskrivs i stadgarna att en eller flera
styrelseledamöter skall utses på annat sätt. En styrelseledamot uppdrag gäller den
tid som anges i stadgarna. Tiden för uppdraget får inte innehålla mer än fyra
räkenskapsår och skall bestämmas så att det avslutar i slutet av årsstämman där
styrelsen genomförs. Styrelsen skall utse en av ledamöterna till ordförande.
Styrelsen skall välja sin ordförande om inte annat föreskrivs i stadgarna eller har
beslutats av bolagsstämman. När det gäller lika röstetal skall valet avgöras genom
lottning. En ekonomisk förening måste ha minst en revisor. Revisorerna väljs av
generalförsamlingen, om inte stadgarna föreskriver att en eller flera revisorer skall
utses på annat sätt.

1.5. Externa relationer
Relationer med externa intressenter och myndigheter är ett måste för
Qvinnovindar samtidigt som den är väldigt bra. Eftersom målet för Sverige är att
utveckla förnybar energi.

1.6. De ekonomiska uppgifter
Intresset fanns bland kvinnor som vill satsa på vindkraft men vindkraft andelar var
redan ockuperat av män. Efter flera veckor Wanja kallades och hon erbjöds att
investera i en liten andel av vindkraftverk. Sedan inom 14 dagar hon samlade två
kvinnor och 250 000 kronor i kontanter och beslutat att investera i vindkraftverket.
Tillsammans bildade de en förening Qvinnovindar och investera i vindkraftverk.
Qvinnovindar gjort en investering i 2007 av en miljon kronor, är 25% av detta
belopp som finansieras med egna medel resterande 75% är banklån med en
avskrivningstid på 20 år. Avkastningen har varit mellan 3-5% av de 250 000
kronor som investeras. Avkastningen av investeringen beroende på väderlek och
elpriserna.
Idag har åttio kvinnor från Stockholm till Skåne satsat 12 miljoner kronor i
vindkraft, och de har väckt uppmärksamhet över hela världen.
"Det är ovanligt för kvinnor att äga. Vi vill visa att kvinnor med begränsade
resurser tillsammans kan uppnå saker." Wanja Wallemyr.

1.6.1 Från andra projekt till Q2
Ett nytt vindkraftverksprojekt dök upp, Qvinnovindar bjöd in kvinnor för mer
information, eftersom männen inte var inbjudna var kvinnorna mer bekväma att
delta i organisationen. Kvinnor tillsammans skapat en annan företagarförening
som heter Q2.
Den ekonomiska föreningen Q2 bildades 2009 med en investering på 8.330.000
svenska kronor. Vilket är 33% finansieras genom eget kapital och resten banklån
med en avskrivningstid på 20 år. Avkastning för medlemmar har varit mellan 35%.

1.6.2 Qvinnovindar Sverige
År 2013 började ett nytt projekt inom vindkraftverket, Qvinnorvindar Sverige med
ett mål och vision att vara med och utveckla energi från förnybara energikällor för
framtiden. Den ekonomiska föreningen Qvinnovindar Sverige bildades 2013 med
25 kvinnor med hjälp av Coompanion, där även Qvinnovindar och Q2 innehar
aktier, där syftet är att äga vindkraftverken som producerar el utan också för att
utveckla verksamheten och utveckla andra typer av energi .
Både Qvinnovindar och Q2 tillsammans äger med 25 kvinnor som deltar i
Qvinnovindar Sverige, sextio vindkraftverk.
Investeringen var 2.143 miljoner kronor med en finansiering av 50% av sina egna
medel och 50% av banklån. Det finns en avskrivning på 20 år. En avkastning på
investeringen är inte möjligt att avslöja eftersom det inte finns några resultat på
den.

1.6.3 Today
Idag finns 80 kvinnor från Stockholm till Skåne som äger vindkraftverk. Några har
investerat tusentals kronor medan andra har investerat ett par hundra tusen
kronor. Den totala summa som kvinnor har investerat är 12 miljoner kronor, men
de flesta kvinnor är inte investerare, men det är att vara med, både äga och
påverka andra kvinnor. Syftet och intresse för dessa kvinnor är förnybar energi,
miljöinnovationer och ett visst motstånd till kärnkraftverk och uranbrytning.
Ekonomiskt har dessa tre investeringar varit bra och de har klarat lågkonjunkturen
bra. Kontant spel för en investering har varit 25% från början, men med varje nytt
projekt har kassan med insatser ökat.
Tillgångar:
Qvinnovindar: 577 000 kr
Q2: 7 milj
Qvinnovindar Sverige: 2 milj kr

Kapital:
Qvinnovindar: 17 000 kr
Q2: 215 000 SEK
Qvinnovindar Sverige: 20 000 kr

Omsättning:
Qvinnovindar: 10 000 kr
Q2: 600 000 SEK
Qvinnovindar Sverige: 209 000 SEK

1.7. Policymiljö
Tillämpa som kooperationen i ett företag, är det inte ett företag i den svenska
lagen. Ett kooperativt företag kan ägas av individer / människor, företag och
organisationer i olika kombinationer.

1.7.1 Värderingar
Kooperativa företag baseras på värdet av självförsörjning, personligt ansvar,
demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värden är också viktiga i
kooperativet. De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan
sätta värden i handling.

1.7.2 Ekonomiska föreningar är den vanligaste företagsformen
En kooperativ verksamhet kan drivas i vilket företagsform som helst men det
vanligaste är ekonomisk förening. I den ekonomiska förening är det minst tre
personer, företag och / eller föreningar som tillsammans är delägare / medlemmar.
Företagets form är utformad för att passa kooperativet. Det gör det möjligt att
både växa och krympa antalet dess aktieägare / medlemmar snabbt och enkelt.
En ekonomisk förening kan också alla som är aktieägare / medlemmar i företaget
som har samma inflytande.
1.7.2.1 Ekonomiska förening
I en ekonomisk förening bildas av minst tre medlemmar. Föreningen är skapad för
att göra det möjligt för medlemmarna att dra ekonomisk nytta av föreningens
verksamhet, som kan - till exempel - innebär producerar eller handelsvaror eller
tjänster. Varje medlem har normalt en röst på bolagsstämma i föreningen. Man
brukar säga att föreningar bygger på demokrati, engagemang och ansvar.
Varje medlem betalar en insats och vanligtvis en årlig medlemsavgift. Föreningen
bestämmer själv hur stor avgiften ska vara. Medlemmarna är inte personligt
ansvariga för föreningens skulder och andra åtaganden som överstiger deras
bidrag. Däremot kan de som är medlemmar i styrelsen hållas personligen
ansvariga om de missköter sitt uppdrag.
En ekonomisk förening ska registreras hos Bolagsverket innan den kan börja sin
verksamhet. Medlemmar i föreningen startar föreningen och skriver föreningens
stadgar. Den ekonomiska föreningen kommer att ges ett registreringsnummer när
den registrerar med Bolagsverket samtidigt som föreningens namn skyddas i hela
landet. En ekonomisk förening måste ha en revisor. Revisorn i mindre ekonomiska
föreningar behöver inte vara godkänd eller auktoriserad revisor. Det räcker om
han eller hon är behörig för uppdraget.

1.7.3 Delat ansvar i välstånd och motgång
I ett kooperativ, har varje ägare / medlem samma effekt, och bör ha lika utbyte
med varandra. Styrkan i kooperativet är att fler människor delar ansvar och
svårigheter samt framgång. Ingen kan få en fördel genom att investera mer. I
stället ligger fokus på demokrati och åtnjutande av arbetet.

1.7.4 Kompanjon avtal
Ett samarbetsavtal kan vara bra att ha, beroende på aktiviteten och rättsliga form
medlemmarna väljer. Avtalet är anpassat till en medlemmarnas verksamhet och
skapar förutsättningar för hur medlemmen kommer att agera när oväntade
händelser inträffar som kan påverka verksamheten. Partnerskapsavtal reglerar hur
lön betalas, hur beslut fattas och vad som händer om någon lämnar företaget.

Avsnitt 2: Analys av fallet
Qvinnovindar vill visa att tillsammans och med begränsade resurser kan man
uppnå stora saker. Globalt kvinnorna äger en mycket liten del av jordens resurser,
och enligt kvinnorna i Qvinnovindar för att kunna uppnå en hållbar framtid, måste
kvinnor bli mer delaktiga i samhällsbyggandet och beslutsfattandet . Detta innebär
både tar ansvar och skapar affärsmöjligheter, för att dra nytta av de resurserna.
Qvinnovindar är en dörröppnare som visar vägen till en värld som är okänd för
många, många människor vill delta, men vet inte riktigt hur. De vill påverka, tjäna
pengar och ha kul på ett hållbart sätt!

2.2 Blicken mot framtiden
Målet är att utvecklas inom Europa och globalt. Wanya har också flera projekt i
utveckling för en hållbar och miljövänlig värld. Men det största hotet i Qvinnovindar
har mestadels varit från omvärlden, minskningen av priset på energi från olija och
kolkraftverk där miljöförstöringen är ett faktum. Där vindkraftverken blir olönsam,
och hela företaget Qvinnovindar faller.

2.3 Hon är inte rädd för makt
För Wanja Wallemyr är Qvinnovindar ett sätt att ge kvinnor och även öka
landsbygdsekonomin och förskjuta kärnkraft med renare energi.
“Jag sager NEJ till kärnkraftvärk och JA till Vindkraftvärk,” Wallemyr.

På en ny eftermiddag, en dimmig dimma skymde sikten för uranrika berg och
platåer som kantar horisonten i denna bördiga odling i Mellansverige.
Wallemyr bekymmer som fortsatt användning av kärnkraft kommer att öka trycket
att bryta uran i regionen, vilket skulle kunna förstöra sina synpunkter och förorena
deras grundvatten.
“Om de bryta dessa berg, vi har inga berg” says Wallemyr.

Liksom andra svenskar, är hennes syn på kärnkraft även färgade av
Tjernobylkatastrofen , som skickade ett radioaktivt moln över landet, förgiftning
jordbruksmark och öka cancerrisker .
Sverige stängdes tre av sina 10 kärnreaktorer i 2006 på grund av säkerhetsskäl,
och frågor om att fortsätta sin verksamhet eller att bygga nya reaktorer är
kontroversiell.

Wallemyr säger kvinnor och unga människor motsätter sig i allmänhet kärnkraft,
och att det är mestadels äldre män som fortsätter att stödja industrin.

“Kvinnor tänker mer på barnens
framtid ", säger hon”

Photo 2.3 Wanya Wallemyr

Effekten hon hoppas kunna göra är världsomfattande. De kooperativa
investeringarna har varit relativt små hittills, men de är ute efter att expandera i
vind- och annan grön energi.
Hon hoppas också att inspirera kvinnor runt om i världen för att följa i
Qvinnovindar väg. Efter att ha talat på konferenser runt om i Europa, har hon blivit
kontaktad av kvinnor i Spanien, Mexiko och Turkiet.

Ytterligare material
Bifogat ytterligare material som kan vara användbara för undervisning och / eller webbplatsen och
som stöder och / eller illustrerar fallet, såsom diagram, tabeller, statistik, redovisning, beskrivningar
av provprogram eller aktiviteter, bilder, videor, etc.
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http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2014/nrpannex2014_sweden_en.pdf
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