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Plats  o tid Möte  via videolänk  Teams,  Alvesta,  2020-11-19,  kl 13.00  -  13.40

Beslutande

Suppleant

Tomas  Hedevik,  ordförande

Tobias  Johansson

Ingemar  Petersson

Veronika  Kobak

Ulf  Gustafsson

Per-Anders  Nordahl

Övriga  närvarande

Tjänstemän Kjell  Rosenlöf,  VD, sekreterare

Marie  Glan,fö'n,  ekonom

Paragrafer 42 - 55

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Kjell  Rosenlöf

Tomas vik

Tobias  Johansson
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E) 42 Sammanträdets  öppnande

Ordföranden  öppnar  styrelsemötet  och hälsar  samtliga  välkomna.

% 43 Val aviusterare
Till att  justera  dagens protokoll  utsågs Tobias  Johansson.

E) 44 Dagordninz
Förslag  till dagordning  godkänns.

E) 45 Förezående protokoll
Protokoll  från det  senaste  styreIsesammanträdet  19 november  2020 anrnäldes  och lades

till handlingarna.

E) 46 Information  från  VD och ordförande

VD informerar  vid styrelsemötet  om

a Efter  upphandling  tillsammans  med Älmhults  kommun  har bolaget  tecknat  ramavtal

med Structon  Rail AB för  drift  och underhåll  av sidospår  järnväg.  Avtalet  innebär  inga

kostnader  om inte särskilda  avrop  om service  och underhåll  begärs

«g Dialoger  med företrädare  för  bredbandsgrupper  på landsbygden  har nyligen

genomförts  för  områdena  runt  sjön Fiolen, område  öster  om Lidnäs samt  Lindås

utanför  Vislanda

a Förslag på hyreskontrakt  har lämnats  för  påseende  enligt  tidigare  diskussioner  till

Alwex  Intermodal  avseende  kontorsmoduler  m m

Styrelsen  beslutade  att godkänna  rapporten.

% 47 Ekonomisk  rapport

VD och Marie  Glanzån,  ekonom,  informerar  att  tidigare  lämnad  bedömning  på

helårsprognos  för  utfall  2020 kvarstår.

Styrelsen  beslutade  att godkänna  rapporten.

E) 48 Intern  kontroll  av inköp  och upphandling

Enligt  policy  antagen  av kommunfullmäktige  och beslutade  principeri  bolaget  ska

en årlig  uppföljning,  intern  kontroll,  av inköp  och upphandling  hos bolaget  göras.

För en inköpssumma över 100 tkr under ett kalenderår av likartad vara/tjänst  ska

minst  tre  leverantörer  tillfrågas  och dokumentation  ska ske, För belopp  över  615

tkr  då direktupphandling  inte  är tillåten  krävs  särskild  upphandling,
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VD har  granskat  bolagets  inköp  och  prognos  på inköp  för  2020  och  kan  konstatera

att  bolaget  har  hål1it  sig inom  regelverket.

Styrelsen  beslutade  att  godkänna  informationen.

E) 49 Styrelsens arbetsordninz  2021
Styrelsens  går  igenom  arbetsordningen  för  styrelsen.

Styrelsen  beslutade  bekräfta  att  arbetsordningen  även  ska gälla  under  2021.

% 50 VD-instruktion  2021
Styrelsens  går  igenom  den  befintliga  instruktionen  för  VD.

Styrelsen  beslutade  bekräfta  att  VD-instruktionen  även  ska gälla  under  2021.

% 51 Beslut om firmateckninz
Bolaget  bör  ta ett  nytt  beslut  om  firmateckning  för  2021.  Gällande  beslut  anger  att  firman

tecknas  av hela  styrelsen  eller  två  i förening  av ordföranden,  vice  ordföranden,  VD och

vice  VD. Dessutom  har  VD rätt  att  teckna  firman  beträffande  löpande

förvaltningsåtgärder.

Styrelsen  bes1utade  att

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

Tomas  Hedevik,  Veronika  Kobak,  Kjell Rosenlöf  eller  Camilla  Holmqvist  två i förening

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

förvaItningsåtgärder.

E) 52 Verksamhetsplan  och budzet  2021
VD och ekonom  informerade  om ett  preliminärt  förslag  ti1l verksamhetsplan  och budget

2021  vid det  senaste  sammanträdet  19  november.  Styrelsen  beslutade  då att  behandla

verksamhetsplan  och budget  2021  som  beslutsärende  vid nästa  sammanträde.

Styrelsen  beslutade  att  anta  verksamhetsplan  och budget  för  2021  samt  att  i början  av

2021  bestämma  tema  för  arrangemanget  Framtidsdag  2021.

l(/f?L



ALVESTA  UT\/ECKLING  AB

Org.nr  556421-5639

Styrelseprotokoll  5/2020
2020-12-10

E) 53  Sammanträdesplan  2021

Mötesordning  för  2021  bör  beslutas.

Styrelsen  beslutade  om  följande  mötestider  med  start  kl 13

Torsdag  18  februari

Onsdag  1l  mars

(Torsdag  22 april  årsstämmodag  kommunägda  bolag  kl 10-12)

Torsdag  20 maj

Torsdag  23 september

Torsdag  28 oktober

Torsdag  9 december

E) 54  Kommande  sammanträde

Nästa  möte  med  styrelsen  blir  torsdag  den 18  februari  2021  kl 13.00.

E) 55  Sammanträdet  avslutas

Ordföranden  avslutade  mötet  och tackade  styrelsen,  VD och  ekonom  för  gott  samarbete

under  2020  och önskade  en God  Jul och  gott  Nytt  År.


