STYRELSEN
ALVESTA

Plats

FOR

RENHÅLLNINGS

Sammanträdesprotokoll

AB

2020-03-18

Hjärtenholmsvägen

och tid

Linda

Beslutande

Rune

Yvonne

Övriga deltagare

Justeringens

tid

ord.

Gustavsson

ord.

Skoglund

ord.

Almlöf
Erlandsson

Conny

Pettersson

Martin

Lindberg

kl. 14.30-16.00
ordf.

Gustavsson

Nils-Gunnar
Jonny

14, Alvesta

ers.

Vd

ÅRAB

Tjänsteman

och plats

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerande
Rune

Gustavsiäon

Paragrafer

Justering

1-16.

ARAB

STYRELSEN
ALVESTA

jl

Mötets

FOR

Sammanträdesprotokoll

RENHÅLLNINGS

AB

2020-03-18

öppnande

Ordförande

Linda

Gustavsson

hälsade

alla varmt

välkomna

och öppnade

därefter

mötet.

%2Val av mötessekreterare
Till

mötessekreterare

valdes

Conny

Pettersson.

%3Val av justerare, tid och plats
Till att justera protokollet
jämte ordförande

valdes

Rune Gustavsson,

att justera

onsdag

den

18/3, kl. 16:45.

%4 Godkäniianåe
Upprättad

g5 Godkännande
Föregående
Beslut:

av dagordning

dagordning

godkänndes

av f?5regående

mötesprotokoll

Styrelsen

beslutar

mötesprotokoll

godkändes.
att lägga

föregående

mötesprotokoll

%6 Ekonomisk rapport
Vd föredrog ekonomisk rapport per 29/2-20. Resultatet
ett helårsresultat
Beslut:

Beslut:

Styrelsen

beslutar

på ett årsresultat
Styrelsen

beslutar

handlingarna.

Jä]'ng

inivå

handlingarna.

med budget

och pekar på

om + 300 kkr.
att lägga

resultatrapporten

%7Redovisning Bokslut 2019
Vd föredrog Bokslut för verksamhetsåret
hamnade

ligger

till

Å,,Cq

2019.

Resultatet

till

handlingarna.

före bokslutsdispositioner

på +585 kkr.
att lägga

Bokslutet

för verksamhetsåret

2019 till

och skatt

STYRELSEN
FOR
ALVESTA
RENHÅLLNINGS

Sammanträdesprotokoll

AB

2020-03-18

%8Årsredovisning 2019
Vd föredrog

upprättad

Årsredovisning

för 2019. Verksarnheten

har gett en vinst på 585 634 kr

för 2019.
Bolaget

har lämnat

ett koncernbidrag

periodiseringsfond.
Bolagets
Beslut:

Bolagets

balanserade
Styrelsen

vinst

lämna

%9Internkontrollp}an

Beslut:

upprättat

Styrelsen

Beslut:

ligger

en återförd

på 1 503 kr.

nu på 8 908 297 kr.

att godkänna
till

upprättad
Alvesta

årsredovisning

Renhållnings

för 2019 och efter

AB:s

årsstämma.

2020

beslutar

till "Interkontrollplan
att anta

upprättat

för 2020".
flirslag

till "Internkontrollplan

för 2020".

2020

upprättat

Styrelsen

på 632 980 kr, i denna summa
efter skatt hamnar

den vidare

förslag

%10Attestinstruktion
Vd föredrog

ligger

beslutar

undertecknande

Vd föredrog

vinst

förslag

beslutar

till "Attestinstruktion
att anta

upprättat

för 2020".
förslag

till "Attestinstruktion

för 2020".

%1l Intyg att verksamheten stämmer 2019
Vd föredrog

upprättat

förslag

till "Intyg

att verksarnheten

för 2019 stämmer

med bolagets

ändamål".
Beslut:

Styrelsen

2019 stämmer

beslutar
med

att anta

bolagets

upprättat

förslag

till "Intyg

att verksamheten

för

ändamål.

%12Centralisering av Stöd och Serviceprocesser gällande Ålvesta Renhållnings AB
Vd föredrog

bakgnind

och avtal med Kornrnunkoncernen

IT/Digitalisering/Kornrnunikation,
Beslut:
gällande

Styrelsen

beslutar

HR/Löneadministration
att anta

upprättade

IT/Digitalisering/Kommunikation,

Ekonomi/Upphandling,

,LCi

gällande

med uppstart

avtalsförslag

samt Ekonomi/Upphandling.
med

HR/Löneadministration
under

året.

Kommunkoncernen
samt

STYRELSEN
ALVESTA

FOR

Sammanträdesprotokoll

RENHÅLLNINGS

%13 Bolagsstämma

AB

2020

Vd informerade

att det är bolagsstärnma

kl. 13:15-16:15

ikommunhusets

g14 Övriga

under

behöver

att bolaget

månad

april.

har utfört

AB,

en "kundnöjdhetsundersökning"

och som avslutades

Bolaget

Vd informerade

får genom

att bolaget

att bolaget

Bolaget

tisdagen

den 21 april

under januari

-20. Resultatet

denna undersökning

som påbörjades
kommer

under

att redovisas

reda på vad som är bra och vad som

fr. o m 2020-01-16

är först ut inom

kör på biogas

Alvesta

med en sopbil

kör helt fossilfött

med alla sina fordon,

Vd informerade

och båda sina pic-up

om hur bolagets "back

att gå tillväga

Vd informerade
man lägger

Nästa

om personalen

om att bolaget

trädgårdsavfall

styrelsemöte,

Nästa styrelsemöte

bilar,

samt tankar

HVO

diesel på

up" gällande
drabbas

nu har börjat

och kompostmaterial

Coronavirus

är planerad,

och hur sophämtningen

planera

för ett iordningställande

vid Alvesta

och hur bolaget

då kornmer

att fungera.

av området

återvinningscentral.

tid och plats

onsdagen

den 27:e maj, kl. 14.30,

på Hjärtenholmsvägen

i Alvesta.

%16 Mötets avslutande
Ordförande

Z

det

kommunkoncern!

fordon.

kornrner

j15

Renhållnings

förbättras.

innebär
övriga

för Alvesta

lokal "Åsnen"

frågor

Vd redovisade
december

2020-03-18

.föstering

avslutade

mötet

och tackade

för ett informativt

och intressant

styrelsemöte.

där

