ALVESTA UT\/ECKLING
Org.nr

AB

Styrelseprotokoll

Plats o tid

Möte

Beslutande

Tomas

Hedevik,

Tobias

via videolänk

Johansson

Ingemar
Veronika

Teams,

Alvesta,

ordförande

Petersson
Kobak

Ulf Gustafsson

Suppleant

Övriga

1/2021

2021-02-18

556421-5639

Per-Anders

Nordahl

närvarande
Bo Hasselquist,

gäst

Tjänstemän

Kjell Rosenlöf,

Paragrafer

1-10

Sekreterare

d"'<'-'1'1..';!'U.'
(.'J"(J,,"
.C(?b'C':jlt.
Kjell Rosenlöf

evik

Justerare
Veronika

Kobak

VD, sekreterare

2021-02-18,

kl 13.00

- 14.10
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556421-5639

E) I Sammanträdets
Ordföranden

öppnande

öppnar

att Bo Hasselquist
måndags

styrelsemötet

närvarar

och hälsar samtliga

vid mötet

i awaktan

att välja Bo till ny styrelsesuppleant

välkomna.

Styrelsen

på att kommunfullmäktiges

efter

Britt-Marie

godkänner
beslut från i

Olsson vinner

laga kraft.

E) 2 Val av justerare
Till att justera

dagens protokoll

utsågs Veronika

Kobak.

E) 3 Dagordning
Förslag

E)4

till dagordning

protokoll

FöreHående

Protokoll

godkänns.

från det senaste

styreIsesammanträdet

10 december

2020 anmäldes

och lades

till handlingarna.

E) 5 Information
VD informerar
a

från

VD och ordförande

vid styrelsemötet

Bredbandslägeti

kommunen

via ett bi1dspel om
med aktuell

b eviljat stöd till bredbandsföreningar
bidrag till bredbandsgrupper

statistik

på bredbandstäckning,

och nya anslutna,

samt nya grupper

nya kriterier

på landsbygden

tidigare

2020 om mindre

som är påG att planera

eller bygga bredband
s

Post- och telestyrelsens

a

Kommunfullmäktige
Britt-Marie

a

%61nformation
VD rapporterar

Vidare

Styrelsen

till ny styrelsesuppleant

efter

för Mål och budget

2020

rapporten.

om preliminär årsredovisninz 2020

1l

planeringen

kommer

mars. Det preliminära
beviljade

än senaste

har styrelsen

ägardirektiv

att godkänna

att enligt

det sedan tidigare
tkr bättre

Bo Hasselquist

och planeringsprocess

beslutade

styrelsemöte

valde 16 februari

2021 för bredbandsutbyggnad

Olsson

Planeringsdagar

Styrelsen

(PTS) nya stödform

koncernbidraget

resultatet

att behandlas

vid nästa

visar just nu -940 tkr innan

på 250 tkr. Det preliminära

utfallet

är ca 40

prognos.
en genomgång

samt text som kommer
beslutade

årsredovisningen

ekonomiska

att godkänna

av bolagets

uppdrag

att lyftas fram
rapporten.

enligt

bolagsordning

i förvaltningsberätteIsen.

och

3
ALVESTA UTVECKLING AB

Styrelseprotokoll 1/2021

Org.nr

2021-02-18

556421-5639

E)7 Alvesta utveckling köper bolazet BIVA Bredband i Värend AB
Alvesta

kommunföretag

sälja bolaget

AB har föreslagit

BIVA till utvecklingsbolaget.

kommunfullrnäktige

behandlar

Styrelsen

att notera

{3 8

beslutade

ärendet

kommunen
Tidplanen

att uppdra

till Alvesta

är att kommunstyrelsen

elnät AB att
och

i mars.

informationen.

Framtidsdaz 2021

Bolaget
hösten

har under

de senaste fyra åren haft ett årligt arrangemang

2020 har styrelsen

haft diskussioner

vid dagens möte en idå på innehåll
projekt

som drivs av Videum,

samverkan

Styrelsen
början

näringsliv

beslutade

av oktober

E) 9 Kommande

för Framtidsdag

Linrföuniverstitet

2021 genom

och Campus

Under

2021, VD presenterar
en samverkan

Ljungby

med ett

om innovation

och

- akademi.

arbeta

för en Framtidsdag

och fortsätta

jobba

2021 preliminärt

med den idå om innehåll

i slutet

av september

- i

som VD redovisat.

sammanträde

Nästa möte med styrelsen

E)10 Sammanträdet
Ordföranden

Framtidsdag.

om en ny Framtidsdag

avslutade

blir torsdag

den 1l

mars 2021 kl 13.00.

avslutas
mötet.

f4)

