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Plats o tid Hjortsberga, Direktlaminat 2016-12-07, kl 13.00 – 15.50 

  
  

Beslutande Roland Axelzon, ordförande 

 Kajsa Sivertsson, § 67 – 72 (via Skype) 

 Peter Johansson 

 Anders Sandgren 

 Kent Mandorff, tjänstgörande suppleant, § 66, 73 - 78 

 

 

Suppleanter Isabel Barindelli 

 Kent Mandorff, § 67 -72 

 

 
 

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare 

 Ola Agermark, näringslivsansvarig, § 66 - 70 

 

  
Övriga närvarande 
 

 Per Gunnarsson, VD Direktlaminat, § 66 

 

 

 

 

  

 

 

Paragrafer 66 - 78 
 
 
 

Sekreterare …………………………………….. 

Kjell Rosenlöf 

 

 
 

Ordförande …………………………………….. 

Roland Axelzon 

 

 
 

Justerare …………………………………….. 

 Peter Johansson
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§ 66 Information från företaget Direktlaminat 
Innan själva styrelsemötet lämnar VD Per Gunnarsson från företaget 

Direktlaminat i Hjortsberga information om företaget: start av verksamheten i 

Hjortsberga 1981, marknadsutveckling, utveckling av skivprodukter med laminat 

m m. Företaget har vuxit på senare år. Direktlaminat omsätter ca 130 mkr och har 

ett 50-tal anställda. Ägare av företaget är bolaget Bronsstödet Industriförvaltning 

AB (Peter Gyllenhammar). Kunderna köper framförallt butiksinredningar, 

kontors- och offentliga möbler. 

 
 
§ 67 Sammanträdets öppnande 
Ordföranden öppnar den formella delen av styrelsemötet och hälsar 

styrelseledamöter, tjänstgörande suppleanter och tjänstemän välkomna. 

 

 

§ 68 Val av justerare 
Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Johansson. 

 

 

§ 69 Dagordning 
Förslag till dagordning godkänns. 

 

 

§ 70 Informationer 
Kommunens näringslivsanvarige, Ola Agermark, informerar om arbetet med 

näringslivsfrågor i kommunen. Frågor i området att bevaka och ta initiativ i 

spänner över ett brett fält. Ola informerar bland annat om 

 Kommunens företag har fått pris för bästa tillväxt i Kronobergs län 

 I en nyligen presenterad ranking är Alvesta inte så sårbara i näringslivet 

jämfört med kommuner med större företag (plats 107; enbart Växjö har lägre 

sårbarhet i länet) 

 Arbete med besöksnäringen 

 Företagsbesök 

 Frukostträffar för näringslivet 

 Kommande information om upphandling för företag i kommunen 

 Digitalt nyhetsbrev till företag – vad är aktuellt i kommunen 

 Kompetensförsörjning till näringslivet 

 Teknikdagar på skolorna, teknikcollege 

 Sociala företag och service på landsbygden 

 

 

§ 71 Föregående protokoll 
Protokoll från det senaste styrelsesammanträdet 31 oktober 2016 anmäldes och 

lades till handlingarna.  
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§ 72 Information från ordförande och VD 
Ordföranden lämnar information om följande 

 Den 10.11 hade ordföranden och Per-Anders Nordahl arbetsmöte om 

uppföljning av kommunens landsbygdprogram 

 Den 14.11 deltog Roland och Peter vid kommunledningens invånardialog i 

Grimslöv på temat trygghet.  

 Förstudien om komforthus löper vidare. En referensgrupp har bildats och haft 

möte. Projektresurs och koordinator är Zerny Bäck, AllboHus. 

 Ordföranden och VD har haft möte och fått svara på frågor från 

lekmannarevisor Lennart Axelsson. 

 23.11 deltog ordföranden i Regionens höstforum på temat sociala företag. 

 

VD rapporterar om 

 Läget med försäljning alternativt uthyrning av fastigheten Brånan 1:43 i 

Vislanda.  

 Underhållsinsatser för fastigheten Kvarnabacken 4:1 i Vislanda. Bland annat 

elrevision visar att något mer underhåll/investering behövs för säkerhet mot 

tidigare bedömning. Det gör att den senaste prognosen för ekonomiskt utfall 

för 2016 blir lägre.  

 Läge och planering i arbetsgrupp om gods och terminaler i Alvesta. 

 Artikel om hyresgästen Hyllteknik i Dagens Industri. 

 Kurs om hyresjuridik för kommersiella lokaler. 

 Ekonomisk rapport, prognos nr 3. Prognosen har försämrats något och målet 

om minst +50 tkr kan svara svårt att nå. VD meddelar moderbolaget om läget. 

 

 

§ 73 Arbetsordning för styrelsen 
Gällande arbetsordning för styrelsen diskuterades. VD redovisar förslag på några 

mindre ändringar. 

 

Styrelsen beslutade att uppdra till VD att vid nästa möte redovisa reviderat 

förslag enligt dagens diskussion. 

 

 

§ 74 VD-instruktion 
Gällande VD-instruktion diskuterades. 

 

Styrelsen beslutade att anta VD-instruktion enligt bilaga. 

 

 

§ 75 Vice VD 

För att minska sårbarheten i bolaget i verkställighet av ärenden, underskrifter m m 

föreslår ordföranden att bolaget förordnar en vice VD. 

 

Styrelsen beslutade att förordna Stefan Karlsson till vice VD i Alvesta 

Utveckling AB. 
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§ 76 Firmateckning 
Styrelsen har beslutat att förordna en vice VD. Nytt beslut om firmateckning 

behöver därför tas. Gällande beslut anger att firman tecknas av hela styrelsen eller 

två i förening av ordföranden, vice ordföranden och VD. Dessutom har VD rätt att 

teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

 

Styrelsen beslutade  

1. bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av  

Roland Axelzon, Kajsa Sivertsson, Kjell Rosenlöf eller Stefan Karlsson  

två i förening 

2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i 

löpande förvaltningsåtgärder. 

 

 

§ 77 Mötesschema 2017 
Följande tider för styrelsemöten planeras in: 

17 jan e m 

15 mars e m 

10 maj e m 

21 sep e m 

26 okt e m 

7 dec e m 

Årsstämma på kvällen 25 apr är sedan tidigare bestämd. 

 

 

§ 78 Sammanträdet avslutas 
Ordföranden avslutade mötet och önskar styrelse och VD God Jul och gott Nytt 

År. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 

VD-instruktion 
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Instruktion för VD i Alvesta Utveckling AB 

 
Denna instruktion har antagits av styrelsen i Alvesta Utveckling AB den 7 december 

2016. 

 
 

VD ska enligt aktiebolagslagen (ABL) sköta bolagets löpande förvaltning enligt 

styrelsens riktlinjer och anvisningar. På grund härav ska vad som nedan anges gälla för 

VD i bolaget. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av 

styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för särskilt fall. 

 

 

§ 1 Löpande förvaltning 
VD sköter bolagets löpande förvaltning. Den omfattar att: 

 

 leda bolagets verksamhet 

 verkställa styrelsens beslut 

 ingå för den löpande driften erforderliga avtal där bolagets åtaganden inte 

överstiger bolagets ekonomiska ramar eller i övrigt är av större vikt eller av principiell 

betydelse 

 placera bolagets likvida medel i samverkan med Alvesta kommun 

 besluta om omsättning av befintliga lån 

 besluta om rättsliga åtgärder i händelse av tvist där bolaget är part och rätt att 

utfärda fullmakt 

 på ordförandens uppdrag kalla till styrelsesammanträde 

 i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande 

förvaltningen av bolaget 

 

 

§ 2 Brådskande ärenden 
VD ska fatta beslut i förvaltningsfråga som annars ankommer på styrelsen om 

styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolaget. Om det är 

möjligt ska beslutet föregås av samråd med styrelsens ordförande. Styrelsen ska så 

snart som möjligt underrättas om åtgärden. 

 

 

§ 3 Bokföring och medelsförvaltning 
VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring fullgörs i 

överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska 

förhållanden i övrigt sköts på ett betryggande sätt. 
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§ 4 Offentlighetsprincipen 
VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 6 kap 3 – 7 §§ offentlighets- och 

sekretesslagen med hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av 

annan befattningshavare som styrelsen utsett. 

 

 

§ 5 Underrättelse till styrelsens ordförande 
VD ska omedelbart underrätta styrelsens ordförande om anledning förekommer att 

styrelsen tar ställning till viss fråga. VD ska utan dröjsmål underrätta styrelsens 

ordförande om behov av förändringar i bolagets organisation och i denna instruktion. 

 

 

§ 6 Rapportering 
VD ska fortlöpande informera styrelsen om förhållandena i bolaget. Ekonomisk 

rapportering ska ske i enlighet med särskilt beslut av och instruktioner från styrelsen. 

 

 

§ 7 Beredning av ärenden 
VD ska i samråd med styrelsens ordförande bereda ärenden och själv eller genom 

därtill utsedd tjänsteman föredra dessa vid styrelsens sammanträden. 

 

 

§ 8 Budget 
VD ska i enlighet med vad som föreskrivs i arbetsordningen för styrelsen tillställa 

styrelsen förslag till budget för kommande räkenskapsår. 

 

 


