STRANGNAS BOSTADS AB
STYRELSEPROTOKOLL nr

Datum:
Plats:
Tid:

2/2019 §§ 14 - 29

Torsdagen den 7 mars 2019
Ljusgé’lrden, bolagets kontor p51 Véiltstigen
13.00 —14.15

1

Ordinarie ledamiiter: Ingvar Lundborg ordfb'rande, Ingrid Féildt Vice ordf,
Madeleine Bilberg 2265 Vice ordf, Aestan Orstadius, Ewa
Thalén Finné, Gunilla Frithiof.

Ersﬁttare:

Bjérn Lind ersétter Erik Berg.

Ej tjéinstgiirande:

Stefan Hilmersson, Annika Gustafsson, Lennart
Andersson.

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal.

évriga deltagare:
§ 14

Tarj a Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef,
Peter Lundqvist projektledare, Daniel Sand Projektchef.

Sammantréidets tippnande
Styrelsens ordférande Ingvar Lundborg férklarade sammantrédet 6ppnat.

§ 15

Justerare

§ 16

Féregﬁende protokoll

Madeleine Bilberg utsé’lgs till att jémte ordféranden justera dagens protokoll.

Protokollet faststéilldes utan justeringar och lades till handlingarna.
§ 17

Faststéillande av dagordningen
Dagordningen fastst'eilldes.

§

18

BAA
Beslut avseende ﬁrsredovisning 2018
Administrative chefen presenterade den i férvéig utskickade ﬁrsredovisningen.

Styrelsen beslutade:

att

fiir sin egen del godkéinna ﬁrsredovisningen och ﬁverléimna
den till revisorerna fér granskning samt

att

fﬁreslz‘i bolagsstémman att av de disponibla Vinstmedlen 195
70 670 906 kr dela ut 44 400 kr till aktieﬁgaren och att

resterande del balanseras i ny réikning.
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§ 19

Beslut avseende bolagsstyrningsrapport 2018

B242

Administrative
bolagsstyrningsrapporten.

chefen presenterade den i férv’aig utskickade

Styrelsen beslutade:

att
§

anta bilagd bolagsstyrningsrapport fﬁr 2018.

20 Beslut avseende VD-instruktion

BA3

VD kommenterade det i férv'eig utskickade beslutsfdrslaget.

Styrelsen beslutade:

att
§ 21

liggande VD-instruktion ska géilla.

Beslut avseende styrelsens arbetsordning
VD kommenterade det i férv'aig utskickade beslutsférslaget.

3A4

Styrelsen beslu‘tade:

att liggande arbetsordning fiir styrelsen ska gﬁlla.
§

22 Beslut avseende projektfiiréindring av Stamrenovering
Kv Moberg 1 o 2 iAkers Styckebruk
Projektledaren kommenterade det i férv‘cig utskickade
beslutsférslaget.

BA5A

Styrelsen beslutade:

att genomfiira proj ektférﬁndringen med renovering av
vardagsrum samt finansiera étgéirden med beslutade
underhé’lllsmedel i posten 6vrigt underhﬁll.
§

23 Beslut avseende

fortsatt handléiggning av Trygghetsbostéider

Stockenstriim iAkers slyckebruk
Projektledaren kommenterade det i férvéig utskickade

BA5B

beslutsférslaget.

Styrelsen beslutade:

att genomfiira proj ektering- och upphandling av entreprenad i
enlighet ﬁndrade fiirutséittningar.
§

24 Beslut avseende tilléiggskiip av e1 mﬁrkt ”Bra miljiival”
Administrative chefen kommenterade det i féirv'eig u'tskickade

BA6

beslutsférslaget.

Styrelsen beslutade:

att fiilja KF beslut och kiipa e1 miirkt Bra Milj ﬁval till ett pris p5
upp till 2,5 Ore/ kWh.
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§

25 Rapporter

Projekt/investeringar, utgick denna gang.
—

—

—

§

Administrative chefen kommenterade den 1 forvag utskickade
BA7
Ekonomirapport december 2018
Finansrapport, utgick denna gﬁng
Administrative chefen kommenterade i férvéig utskickade
BAS
Uthyrningsléiget januari 2019

26 Informations‘cirenden
Muntlig information
Administrative chefen informerade samt efterfré’tgade 0m styrelsens innehav av
Ipads.

Administrative chefen informerade om utfall géillande personalﬂytt.
Utv'eirdering styrelse och VD diskuterade och lades till handlingarna.
§

27

Ovriga fréigor
VD informerade att Erik Berg kommer att avgé’l som ledamot och Monika
Eriksson Bertilsson tilltr'eider som ny ledamo’c i styrelsen. Handlingarna 'eir
inskickade till Bolagsverket.

§

28 Nasta miite
Néista styrelseméte éger rum torsdagen

§

11

april 2019.

29 Sammantréidets avslutande
Métets ordférande tackade fér Visat intresse och férklarade sammantr'eidet
avslutat.

Vid protokollet:

c»

Tarja Bergqvist

Bilagor:
-

v

Justeras:

2

a1/2/

Ingvar Lundborg

Madeleine Bilberg

Styrelseprotokoll 7 februari 2019
Ovriga bilagor 1 enlighet med markering BAnr
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