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

%19 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

%20 Val av justerare,  tid och plats
Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Christer  Brincner,  att  justera  onsdag  den

5/9,  kl. 17.00.

%21 Godkännande av dagordning
Upprättad  dagordning  godkänndes.

%22 Godkännande av föregående protokoll
Föregående  protokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  föregående  protokoll  till  handlingarna.

%23 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  31/8-18.  Resultatet  ligger  lite  högre  än budget  och  pekar

på ett helårsresultat  om  + 500  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%24 Redovisning delårsbokslut  per 31 augusti 2018
Vd  föredrog  delårsbokslut  t.o.m.  31/8  -18.  Resultatet  ligger  högre  än budget  och

delårsresultatet  hamnade  på + 889 kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  delårsbokslutet  ti1l  handlmgaiiia.
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%25 VD- / Rapportinstruktion
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "VD-  / Rapportinmuktion".

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "VD-  / Rapportinstruktion"

%26 Arbetsordning  för styrelsen
Vd  föredrog  upprättat  förslag  på "Arbetsordning  för  styrelsen"

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "Arbetsordning  för  styrelsen".

%27 Rutiner  gällande inköp och upphandling
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "Rutiner  gällande  inköp  och  upphandling".

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  ="Rutiner  gällande  inköp  och

upphandling".

%28 Redovisning av GDPR för  Alvesta Renhållnings  AB
Vd  informerade  att  en registerförteckning  över  vilka  register  Alvesta  Renhållnings  har  med

personuppgifter,  hur  anställdas  personuppgifter  hanteras  och  vilken  information  som

personalen  får  till  sig  under  arbetsplatsträffar  m.m.  har  utarbetats.

Vd  informerade  även  att han  har  haft  ett  möte  med  Alvesta  Kommuns  IT  chef  Pär  Svensson,

Vd  stämde  av med  honom  hur  vi  ligger  till  med  GDPR  statusen,  Alvesta  Renhållnings  ligger

bra  till  med  detta,  och  enligt  honom  så behöver  Alvesta  Renhållning  inte  ha  något  eget

"Dataskyddsombud",  där  tar  Alvesta  Rerföållnings  hjälp  av Alvesta  Kornmun.

%29 Redovisning  av anläggning av asfalt, betongblock  samt nytt staket till  ÅVC i
Moheda

Vd  infonnerade  om  att  man  har  lagt  asfalt,  satt  upp  betongblock,  ny  belysning  samt  nytt  staket

runt  återviru'iingscentralen  i Moheda.  Efter  mötet  åkte  mötesdeltagarna  ut till

återvinningscentralen  för  att  se hur  det  blev.  Alla  var  nöjda  med  det  utförda  arbetet!
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%30 Övriga  frågor
Vd  informerade  att  man  har  anlitat  Alvesta  Kommuns  AMA  avdelning  till  att  måla

lastväxlarflak  och  containers  under  våren  och  försommaren,  och  det  kommer  fortsätta  under

hösten.  Även  en del  staketreparationer  har  AMA  avdelningen  hjälpt  till  med.  Det  har  varit  ett

mycket  bra  samarbete  mellan  Alvesta  Renhållnings  och  Alvesta  Kornmuns  AMA  avdelning.

Vd  informerade  om  att NN  fortfarande  är sjukskriven  efter  sin  knä  operation,  och  är

sjukskriven  fram  till  senare  delen  av hösten.

Vd  informerade  att en av Alvesta  Rerföållnings  renhållningsarbetare  har  för  avsikt  att gå i

pension  till  hösten,  sista  arbetsdag  blir  den  21/9  -18.  Rekrytering  kommer  att  ske genom  att

erbjuda  en befintlig  vikare  som  redan  är iru'ie i Alvesta  Renhållnings  organisation  detta  arbete.

NN  har  alla  behörigheter  som  krävs  samt  att  NN  fungerar  mycket  bra  i sitt  arbete  samt  med  de

andra  rerföållningsarbetarna.

Vd  informerade  att  man  nu  håller  på med  renovera/komplettera  två  förvaringsfack  på

Aringsåsdeponin,  till  att  ha kylar/frysar  samt  spisar  i. Genom  detta  så blir  det  lite  bäföe

ordning  och  reda,  och  det  blir  lättare  för  den  entreprenör  som  ska  hämta  dessa  för  att  sen

köras  vidare  till  återvinning.

Vd  informerade  att styrelsemötet  den 14/1  1 flyttas  fram  till  den 15/1  1 kl.  9:30  på

Hjärterföolmsvägen  i Alvesta.

%31 Nästa styrelsemöte, tid och plats
Nästa  styrelsemöte  är onsdagen  den lO:e  oktober,  kl. 14.30,  på Hjärtenholmsvägen  iAlvesta.

%32 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  för  ett  bra  och  informativt  styrelsemöte!
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