ALVESTA UTVECKLING AB

Styrelseprotokoll
2021-03-11

Org.nr 556421-5639

P1ats o tid

Möte

via videolänk

Beslutande

Tomas

Hedevik,

Teams,

Alvesta,

2/2021

2021-03-11

kl 13.00

ordförande

Tobias Johansson
Ingemar

Petersson

Veronika

Kobak

Ulf Gustafsson

Suppleant

Per-Anders

Nordahl

Bo Hasselquist

Övriga närvarande

Tjänstemän

Kjell Rosenlöf,
Marie

Glanzän.

Pär Svensson,

Paragrafer

11-

VD, sekreterare
Ekonom
IT- och digitaIiseringschef,

21

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Tom

Justerare

evik

E31l

-15

- 14.40
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Sammanträdets

Ordföranden

öppnande

öppnar

styrelsemötet

och hälsar samtliga

närvarande

välkomna.

E)12 Val av iusterare
Till att justera

dagens protokoll

utsågs Ingemar

Petersson.

E)13 Dazordninz
Förslag

%14

till dagordning

protokoll

FöreHående

Protokoll

godkänns.

från det senaste

handlingarna.
begreppet

Noteras

styrelsesammanträdet

att i Ei 6 om ärendet

"koncernbidrag"

18 februari

preliminär

för en summa

2021 anrnäldes

årsredovisning

och lades till

2020 används

om 250 tkr. Rätt begrepp

ska vara

"aktieägartillskott".

E)15 Information om arbete med dizitaliserinz och bredband
Kommunens
kommunens
utbyggnad

IT- och digitaliseringschef

Pär Svensson

arbete

inom kommunkoncernen

med digitalisering

av bredband,

främst

på landsbygden,

%16 Information från ordförande och
Ordföranden
arrendatorn

Alwex

VD informerar
a

informerar

från kommunens

Kommunstyrelsen

har nyligen

ska sälja bolaget

BIVA Bredband

«g Arbetsmaterial

Styrelsen

beslutade

%17 Beslut om

tillfällen

med

av omIastningsterminaIen.

tidigare

beslut om att köpa

föreslå

i Värend

kommunfullmäktige

att Alvesta

Elnät AB

AB till utvecklingsbolaget

för bolaget

som ska presenteras

vid planeringsdag

i

8 april
att godkänna

årsredovisnin@

Förslag till årsredovisning
förlust

av

samhäIIsbyggnadsnämnd

beslutat

om nulägesanalys

kommunkoncernen

och behovet

om

är nu klara att genomföra

kombiterminalen
a

om

kommun.

som förts vid ett flertal

om förhyrningen

vid styrelsemötet

Förutsättningar

i Alvesta

och informerar

VD

om de diskussioner

Intermodal

medverkar

rapporten.

2020

för år 2020 redovisas

på 948 tkr innan boksIutsdispositioner

tkr) b!ev dock lägre än driftresultatet

vid styrelsemötet.

Driftresultatet

och skatt.

Minskningen

tack vare mottaget

ägartillskott

är en

av eget kapital

(71

samt koncernbidrag.

C"12y
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Styrelsen
1.

beslutade

Godkänna

årsredovisning

2. Föreslå årsstämman
3. Godkänna
ändamål

2020

att i ny räkning

intyg till Alvesta

överföra

kommun

8 181 400 kr.

att verksamheten

och är inom ramen för befogenheter

2020 stämmer

med bolagets

för bolaget.

E)18 Finansierinz av investerinzar 2021
Bolaget

behöver

finansiera

stärka sin likviditet

investeringar

nödvändig,

för att med god och lämplig

2021. Budgeten

men det behöver

marginal

klara av att

utgick ifrån att någon ny upplåning

omprövas.

Motiv

och förklaring

inte var

till detta framgår

av

beslutsunderlag.

Styrelsen

beslutade

investeringar

E)19

Framtidsdag

Vid senaste
slutet

uppdra

uppstartat

togs beslut om att arbeta

- i början

av oktober.

som VD presenterat
projekt

om innovation

På grund

av sjukdom

kommer

att rapporteras

%20 Kommande

för en Framtidsdag

Inriktningen

om samverkan
och samverkan

har planeringsmöte

var att fortsätta

2021 preliminärt
jobba

med ett av Linnåuniversitetet
näringsliv

om Framtidsdagen

i

med den idå
med flera

- akademi.
blivit framflyttad

och

vid nästa styrelsemöte.

sammanträde

Nästa möte med styrelsen

E) 21 Sammanträdet
Ordföranden

av

2021

styrelsemöte

av september

om innehåll

åt VD att ta upp ett nytt lån på 3 mkr för delfinansiering

2021.

avslutade

blir torsdag

den 20 maj 2021 kl 13.00,

digitalt

möte via Teams.

avslutas
mötet.
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