Årsmøte 2022

Innledning
I dag er andelslagets definerte samfunnsoppdrag gitt gjennom vedtekter og formålsparagraf

Høland og Setskog Elverk SA er et allmennyttig andelslag med skiftende medlemskap og
kapital som har som formål å eie, bygge og drive energiforsyning.
Foretaket skal sørge for en sikker og rasjonell nettdistribusjon til lavest mulig kostnad.
Foretaket kan drive, eie eller samarbeide med andre virksomheter innenfor områder som har
naturlig tilknytning til hovedformålet eller som medfører en bedre inntjening og utnyttelse av
samvirkets ressurser.
Styret i Høland og Setskog Elverk SA (HSEV) har startet en strategiprosess som har som
intensjon å avklare med medlemmene hva andelslaget bør gjøre for å løse andelslagets
samfunnsoppgave.
Gjennom prosessen ønsker styret å
•

Beskrive dagens situasjon for andelslaget og mulighetsrommet fremover

•

Beskrive en strategiprosess som vil ha en varighet på 2-3 år .
1. Trinn beskrive rammebetingelser for andelslaget og de markedene
datterselskapene opererer i.
2. Trinn foreslå alternativ
3. Trinn Gjennomføre

•

Utarbeide en kommunikasjonsstrategi for å sikre god dialog med våre
medlemmer / eiere

Andelslaget har i dag følgende mål:
•

Nettleie på nivå med naboelverket (2023)

•

Fiber til 85 % av alle i Aurskog-Høland kommune (2023)

•

6 000 Strømkunder (2025)

Adresse;

Industrivn 4. 1960 Løken

Foretaksnr.;

948067323 mva

Telefon;

63 85 47 00

Bankgiro;

1280.07.30900

E-post;

hsev@hsev.no

Internett;

www.hsev.no

Utviklingstrekk
Det er gjort et arbeid for å kartlegge utviklingstrekk i våre markeder:

Monopolvirksomheten (El-verket Høland)
•

Allianser er etablert mellom flere små og mellomstore elverk

•

Selskaper har fusjonert med eller til et større elverk.

•

Små elverk har etablert tette samarbeid med større naboelverk.

Markedsvirksomheten (VEV Romerike)
Bredbånd
•

Eier og bygger bredbånd-infrastruktur lokalt og er i allianser som tilbyr
innholdstjenester

•

Fusjonerer til større regionale selskap.

•

Eier og bygger bredbånd-infrastruktur lokalt som leies ut til andre aktører

Kraftomsetning
•

Kraftomsetter med lokale kunder

•

Fusjonerer med flerer lokale kraftomsettere

•

Selger kraftomsetning.

Gjennom strategiprosessen synliggjøre andre samfunnoppdag og ny markeder det er naturlig
for andelslaget å etablere seg.
Styret vil etter avslutning av det formelle årsmøtet, gi en orientering om arbeidet.
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