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Plats  och  tid

Beslutande

Suppleanter

Tjänstemän

Koini'nunhuset,  Salen  2017-02-07,  kl  09:00-12.00

Per  Ribacke,  ordförande

Thomas  Haraldsson

Thomas  Johnsson

Lars-Olof  Franz6n

Rose-Marie  Larsson

Stefan  Karlsson,  VD,  (sekreterare)

Övriga: Ordförande  AllboHus  Fastighets  AB,  Eg 6

VD  AllboHus  Fastighets  AB,  S, 6

VD Alvesta Renhållning  AB, {S16

VD Alvesta Utveckling  AB, Fg 6, FB 7 ocl'i infonnationspunkt  vid '8;, 1l
VD Alvesta Energi AB, 83 6
VD  Huseby  Bruk  AB,  'g 6

Paragrafer

Sekreterare

Ord'förande

l - 12

Per  Ribacke

Justerare

Thomas  Haraldsson
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e3 1 Daqordninq
Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och  hälsar  ledamöter,  ersättare  och  VD  samt

gästande  bo1agsrepresentanter  välkomna.  Förslag  till  dagordning  godkänns.

e) 2 Val  av  justerare

Till  att  justera  dagens  protokoll  utsågs  Thomas  Haraldsson.

e3 3 Uppfö!jninq av protokoll från styrelsemöte 2016-11-22
Protokoll  från  senaste  sammanträdet  22 november  20161ades  till  handlingarna.

q 4 Respektive  VD för dotterbolaqen  föredrar  aktuella  fråqor  för  respektive

bolaqs  verksamheter

Dotterbolagens  verkställande  direktörer  samt  VD  för  Huseby  Bruk  AB  föredrog

aktuella  frågor  för  respektive  bolags  verksainheter

@ 5 Beslut för omsättninq av lån som förfaller den 4 3 februari.
Befintligt  lån  hos Korninuninvest  förfaller  2017-02-13.  Tidigare  delegation  för  att

omsätta  befintliga  lån  är inaktuell.  VD  har  skickat  ut  förfrågan  till  ett antal

kreditgivare  för  att inhämta  villkor  för  motsvarande  lån  för  ny  period.

Styrelsen  beslutade  rippdrog  till  VD  Stefan  Karlsson  med  ordförande  Per

Ribacke  som  ersättare  att  tillsvidare  för  företagets  räkning  omsätta  lån,  dvs  låna

upp  belopp  motsvarande  belopp  på de lån  som  förfaller  till  betalning.

Paragrafen  förklarades  omedelbart  justerad.

@ 6 Läqesrapport qällande uppdraq till VD att utreda orqanisation för
verksamhetslokaler

VD  föredrog  lägesrapport  gällande  uppdrag  att utreda  organisation  för

verksamhetslokaler.

Styrelsen  beslutade  att godta  informationen  och  ge VD  fortsatt  uppdrag  att

utreda  förl'iållandet  mellan  partema  för  verksainhetslokaler  vad  gäller  gnunden  för

nuvarande  system.  Utredning  ska  presenteras  vid  styrelsens  saini'nanträde  den 23

maj.

@ 7 Rapport från styrelsen för Alvesta Utvecklinq AB om uppdrag qällande
förstudie  för  passivhus/pIusenerqihus.

VD  för  Alvesta  Utvecklings  AB  föredrog  utredningen.  Ställningstagande  skjuts

till  kommande  sainmanträde.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  redovisningen

8 Fråqa  om  vice  VD  för  Alvesta  Kommunföretaq  AB  samt  dotterbolaq

ytt-  %r:;l
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Alvesta  Utveckling  AB  har  förordnat  VD  i Alvesta  Kommunföretag  som  vice  VD

ibolaget  med  hänsyn  till  kontinuitet  ocli  sårbarhet.  Båda  bolagen  har  enbart  VD

som  tjänsteman.  Infon'nationspunkt

Styrelsen  beslutade  att godkänna  Kjell  Rosenlöf  som  vice  VD  för  Alvesta

Komi'nunföretag  AB  och  uppdra  åt VD  att registrera  förändringen  hos

Bolagsverket.

@ 9 Ekonomisk rapport
VD  redovisade  ekonomisk  rapport  och  kominunbidrag  från  dotterbolagen.

Styrelsen  beslutar  att godkäru'ia  rapporten

Ordförande  rapporterar  om  bostadsrelaterade  frågor

911 Övriqa fråqor
Begäran  om  medel  för  strategiska  uppdrag

Alvesta  Kornmunföretag  AB  kominer  att genomföra  utredning  om  ändrad

organisation  för  AllboHus  Fastighets  AB  samt  eventuella  åtgärder  med  anledning

av dotterbolaget  Alvesta  Utveckling  AB:s  utredning  om  genomförande  av

komforthusprojekt.  Båda  uppdragen  kan  generera  kostnader  som  i dagsläget  inte

fullt  ut kan  föiutses,  varför  det  inuläget  är det svårt  att göra  en bedömning  av ett

ägartillskotts  omfattning  från  koini'nunen  till  bolaget  för  att kunna  vidta  åtgärder

med  anledning  av rippdragen.  Förslag  bedöms  lainna  föreligga  vid  korninande

koininunstyre1sesami'nanträde.

Styrelsen  beslutade  att  Alvesta  Kominunföretag  AB  hemställan  hos

komi'nunstyrelsen  om  villkorat  aktieägartillskott  enligt  ovan  behandlas  vid

komi'nande  koininunstyrelsesaminanttäde.

Paragrafen  förklarades  omedelbart  justerad.

Ordföranden  förklarade  saininanträdet  avslutat

Bilaqor:

*  Rapport  från  styrelsen  för  Alvesta  Utveckling  AB  om  uppdrag  gällande

förstudie  för  passivhus/p1usenergihus
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