
STYRELSEN  FöR

ALVESTA  RENHÅLLNINGS  AB

Sammanträdesprotokoll

2021-03-17

Plats  och  tid

Beslutande

Övriga  deltagare

Digitalt  styrelsemöte  via  Teams  kl.  14.30-16.30

Linda  Gustavsson

Rune  Gustavsson

Nils-Gunnar  Skoglund

Jonny  Almlöf

Anders  Sandgren

Conny  Pettersson

Martin  Lindberg

ordf.

ord.

ord.

ord.

ord.

Vd  ÅRAB

Tjänsteman  ARAB

Justeringens  tid  och  plats

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

A,es,,,,,,,j,.:d2,J,d,.;:[

d

Nils-Gunnar  Skoglund

Paragrafer  1-17.



STYRELSEN  FOR

ALVESTA  RENHÅLLNINGS  AB

Sammanträdesprotokoll

2021-03-17

%1 Mötets öppnande
Ordförande  Linda  Gustavsson  hälsade  alla  varmt  välkomna  och  öppnade  därefter  mötet.

%2 Val av mötessekreterare
Till  mötessekreterare  valdes  Conny  Pettersson.

j3  Val  av justerare,  tid  och  plats

Till  att  justera  protokollet  jämte  ordförande  valdes  Nils-Guru'iar  Skoglund,  att  justera  onsdag

den 17/3,  kl. 17:00.

%4 Godkännande  av dagordning
Upprättad  dagordning  godkändes.

g5 Godkännande  av föregående  mötesprotokoll

Föregående  mötesprotokoll  godkändes.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  iägga  föregående  mötesprotokoll  till  handlingarna.

%6 Ekonomisk  rapport
Vd  föredrog  ekonomisk  rapport  per  28/2-21.  Resultatet  ligger  i nivå  med  budget  och  pekar  på

ett helårsresultat  om + 300  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  resultatrapporten  till  handlingarna.

%7 Redovisning  Bokslut  2020
Vd  föredrog  Bokslut  för  verksamhetsåret  2020.  Resultatet  före  boks1utsdispositioner  och  skatt

hamnade  på ett årsresultat  på + 249  kkr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  lägga  Bokslutet  för  verksamhetsåret  2020  till

handlingarna.
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j8  Årsredovisning  2020

Vd  föredrog  upprättad  Årsredovisning  för  2020.  Verksarnheten  har  gett  en vinst  på 249  495 kr

för  2020,  före  boks1utsdispositioner.

Bolaget  har  lämnat  ett koncernbidrag  på 434  898 kr.

Bolagets  vinst  efter  skatt  hamnar  på ll  530  kr.

Bolagets  balanserade  vinst  ligger  nu  på 8 319 827 kr.

Bolagets  aktiekapital  är 600  000  kr.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  godkänna  upprättad  årsredovisning  för  2020  och  efter

undertecknande  lämna  den  vidare  till  Alvesta  Renhållnings  AB:s  årsstämma.

%9 Internkontrollplan  2021
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "Interkontrollplan  för  2021"

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "Internkontrollplan  för  2021"

jlO  Attestinstruktion  2021

Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "Attestinstniktion  för  2021"

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förs}ag  till  "Attestinstruktion  för  2021"

%lI Intyg  att verksamheten  stämmer  2020
Vd  föredrog  upprättat  förslag  till  "Intyg  att verksamheten  för  2020  stämmer  med  bolagets

ändamål".

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  anta  upprättat  förslag  till  "Intyg  att  verksamheten  för

2020  stämmer  med  bolagets  ändamål.

%12 Redovisning  av dagsläget gällande  samgående med SBF, SSAM och fortsatt
samarbete  med  Ljungby  Kommun.

Ordföranden  redovisade  om  hur  det  går  med  Alvesta  Kornmuns  utredning  gällande  Alvesta

Renhållnings  AB  vara  eller  icke  vara,  om  det  blir  något  samgående  med  Samhällsbyggnads

förvaltningeniA1vesta  Kommun  eller  SSAM  iVäxjö.  Vd  informerade  om  att man  från

Alvesta  Kommun  och  tjänstemän  från  Alvesta  Rerföållnings  AB  har  bildat  en arbetsgnipp

tillsarnmans  med  tjänstemän  från  renhållningen  i Ljungby  Kommun  gällande  fortsatt

samarbete  med  utökning  av förger  på påsarna  för  att kunna  sortera  ut fler  fraktioner  av

avfallet.
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%13 Redovisning  av dagsläget gällande område för  framtida  ny återvinningscentral  i
Alvesta  tätort.

Vd  redovisade  om hur  det  går  med  planeringen  att få fram  ett nytt  markområde  för  en ev.

framtida  ny  återvinningscentral  norr  om  Alvesta  tätort.  Det  område  som  bolaget  först  fick  vid

Ilabäcksvägen  är inte  längre  aktuellt,  utan  det  pågår  nu arbete  med  att få fram  ett nytt  område

som  skulle  kunna  passa  till  en ny  återvinningscentral.

Bolaget  behöver  i och  med  detta  ta ett beslut  på att dra  tillbaka  det "Markanvisningsavtal"

som  man  ingått  tillsarnrnans  med  Alvesta  Kornrnun,  Samhä1lsbyggnadsnämnden  den  4/6

2019,  gällande  markområde  Alvesta  15:1 och  Alvesta  15:11,  och  låta  detta

"Markanvisningsavtal"  återgå  till  Alvesta  Kommun,  Sarnhällsbyggnadsnämnden.

Beslut:  Styrelsen  beslutar  att  låta  det  "Markanvisningsavtal"  som  man  ingått

tillsammans  med  Alvesta  Kommun,  Samhällsbyggnadsnämnden  den  4/6 2019,  gällande

Alvesta  15:1  och  15:11,  att  det  återgår  tilJ  Alvesta  Kommun,

Samlföllsbvqpnadsnämnden.

%14 Bolagsstämma  2021
Vd  infornierade  att det  är bolagsstämma  för  Alvesta  Rerföållnings  AB,  torsdagen  den  22 april

kl. 12:00-12:10  i kornrnunhusets  lokal  "Åsnen"  samt  via  Teams.

%15 Övriga  frågor
Avdelningschef  Martin  Lindberg  informerade  om  nyanställning  av chaufför  samt  informerade

om  personalläget  och  sjukfrånvaron  inom  bolaget.

Vd  informerade  om att studiebesöket  den  21 april  som  var  planerat  till  Norremarks

återvinningscentral  i Växjö,  och  Alvesta  biogasanläggning  måste  skjutas  upp  pga.  pandemin

Covid-19.  Vd  återkommer  med  nytt  datum  till  hösten.

Information  angående  insamlade  mängder  förpackningar  iAlvesta  Kornmun  från  FTI.

%16 Nästa styrelsemöte,  tid och plats
Nästa  styrelsemöte  onsdagen  den  26:e  maj,  kl. 14.30,  på Hjärtenholmsvägen  i Alvesta.

%17 Mötets avslutande
Ordförande  avslutade  mötet  och  tackade  för  ett informativt  och  intressant  styrelsemöte.
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