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%17 Mötets öppnande
Ordförande  Johnny  Lundberg  hälsade  alla  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%18 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%19 Val av justerare,  tid och plats
Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Birgit  Andersson,  att  justera  måndag  den
4/6,  kl.  16.30.

%20 Godkännande av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

%21 Godkännande av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

%22 Ekonomisk  rapport
Vd  :föredrog  ekonomisk  rapport  per  31/5-18.  Resultatet  ligger  i nivå  med  budget  och  pekar  på
ett helårsresultat  om  + 350  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%23 Redovisning från Bolagsstämman 23 april  2017
Vd  redovisade  från  Bolagsstärnman  den  23/4  2018,  för  verksamhetsåret  2017,  och  delade  ut
protokollet  och  lite  siffror  och  information  om  Alvesta  Renhållnings  2017.

%24 Redovisning fortlöpande,  Optisksortering  av hushållsavfallet
Vd  redovisade  hur  införandet  av Optisksortering  av hushållsavfallet  har  fungerat  hittills  och
visade  upp  bilder  på  hur  arbetet  'fungerar  vid  sorteringen  i Ljungby.
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g25 Upphandling  "tömning  enskilda  slambrunnar"  i Alvesta  Kommun  fr.o.m.  1/1 2019
Vd  informerade  om att ny upphandling  av "tömning  enskilda  slambrunnar"  inom  Alvesta
Kornrnun  kommer  att påbörjas  iru'ian semestern  tillsammans  med Alvesta  Kommuns
inköpschef  Johan Johansson. Nuvarande  avtal går ut 2018-12-31.

g26 Övriga  frågor

Vd  informerade  om att upp rustningen  av återvinningscentra1en  i Moheda  nu är påbörjad.
Bygglovsansökan  är godkänd  av Alvesta  kommun,  Bygg  och Miljö.
Vd  visade  upp bilder  från upprustningen  av återvinningscentralen.

Vd  informerade  om att NN  nu är tillbaka  i arbete på 100%,  efter  sin  sjukskrivning.

Vd  informerade  om att NN  har opererat  sitt  knä och är sjukskriven  fram  till  hösten.
Operationen  verkar  ha gått bra efter  omständigheterna.

Vd  informerade  att han har  haft  kontakt  med Alvesta  Kornrnun  s IT chef  Pär Svensson  ang.
GDPR  för  Alvesta  Renhållnings  AB.  Vd  har påbörjat  en registerförteckning  över  vilka
register  Alvesta  Renhållnings  AB  har med  personuppgifter.  Information  till  Alvesta
Renhållnings  anställda  ang. GDPR  och hur anställdas  personuppgifter  hanteras  kornmer  att
ske vid  nästa arbetsplatsträff  den l 1/6.

%27 Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa styrelsemöte  är onsdagen  den 5:e september,  kl. 14.30,  på Hjärterföolmsvägen  i Alvesta.
Efter  mötet  blir  det ett studiebesök  på Moheda  återvinningscentral!

%28 Mötets  avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och önskade  personalen  och styrelsen  en skön sornrnar!
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