
STRANGNAS FASTIGHETS AB 

STYRELSEPROTOKOLL nr 2/2019 §§ 13 - 27 

Datum: Torsdagen den 7 mars 
Plats: 
Tid: 

Ljusgérden, bolagets kontor p51 Véiltstigen 1 

K1. 14.30—15.30. 

Ordinarie ledamfiter: Ingvar Lundborg ordférande, Ingrid F'eildt Vice ordf, 
Madeleine Bilberg 2:e vice ordf, Aestan Orstadius, Ewa Thalén 
Finné, Gunilla Frithiof. 

Erséittare: Bj 6m Lind erséitter Erik Berg. 

Ej tj finstgiirande: Stefan Hilmersson, Annika Gustafsson, Lennart Andersson. 

Personalrepresentant: Mikael Slagbrand Kommunal. 

(Wriga deltagare: Tarja Bergqvist VD, Kenth Ahlman administrativ chef, Peter 

§13 

§14 

§15 

§16 

§17 

Lundqvist projektledare, Daniel Sand Projektchef. 

Sammantréidets 6ppnande 
Styrelsens ordférande Ingvar Lundborg férklarade sammantr'eidet 6ppnat. 

J usterare 
Madeleine Bilberg utségs till att j 'eimte ordféranden justera dagens protokoll. 

Fbregé’lende protokoll 
Protokollet faststéilldes utan justeringar och lades till handlingarna. 

Fastst'aillande av dagordningen 
Dagordningen faststéilldes. 

Beslut avseende firsredovisning 2018 FAl 
Administrativ chef presenterade den i férv'eig utskickade firsredovisningen 2018. 

Styrelsen beslutade: 

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

att fareslé bolagsst'eimman att de till ffirfogande sté’lende vinstmedlen 
cm 12.2 424 016 kr, inkl firets Vinst om 2 835 412 kr, balanseras i 
ny rfikning. 

W6 7 7‘? 
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§18 

§19 

§20 

§21 

§22 

§23 

§24 

Beslut avseende bolagsstyrningsrapport 2018 FA2 
Administrative chefen presenterade den i f6rvég utskickade 
bolagsstyrningsrapport 2018. 

Styrelsen beslutade: 

att anta bilagd bolagsstyrningsrapport féir 2018. 

Beslut avseende VD-instruktion FA3 
VD kommenterade det i férvéig utskickade beslutsférslaget. 
Styrelsen beslutade: 

att liggande VD-instruktion ska galla. 

Beslut avseende styrelsens arbetsordning FA4 
VD kommenterade det i férv'eig utskickade beslutsférslaget. 

Styrelsen beslutade: 

att liggande arbetsordning fiir styrelsen ska géilla. 

Beslut avseende fiverenskommelse uppséigning av lokaler FA5 
VD kommenterade det i fb'rv'aig utskickade beslutsférslaget. 

Styrelsen beslutade: 

att godkfinna fiverenskommelse om uppséigning av lokaler 

att ge vd och ordfiirande i uppdrag att genomféra férséiljning. Detta 
villkorat av SFABs understéillningsplikt till kommunfullméiktige, i 
enlighet med bolagspolicyn. 

Beslut avseende tilléiggskiip av e1 markt ”Bra milj 6val” FA6 
Administrative chefen kommenterade det i férvég utskickade 
beslutsférslaget. 

Styrelsen beslutade: 

att fiilja K13: beslut och kéipa e1 méirkt Bra Miljiival till ett pris p5 upp 
till 2,5 Ore/kWh. 

Rapporter 
- Administrative chefen kommenterade den i férvéig utskickadg 

Ekonomirapport december 2018 FA7 

Informationséirenden 
Muntlig information 

VD informerade 0m det pégéende arbetet med att uppdatera ramavtalet med 
Stréngn'ais kommun. 
Projektchef redovisade lagesrapport gifllande Bio—huset i Mariefred. 
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§ 25 évriga fré’lgor 
VD informerade att Erik Berg kommer att avgé’l som ledamot och Monika Eriksson 
Bertilsson tilltréider som ny ledamot i styrelsen. Handlingarna éir inskickade till 
Bolagsverket. 

§ 26 Niista miite 
N'aista styrelsemb'te éger rum torsdagen den 11 april 2019. 

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

Vid protokollet: J usteras: 
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13a Bergq st Ihgar Lundborg 

Bilagorz 
— Styrelseprotokoll 7 februari 2019 

__ 

— Cvriga bilagor i enlighet med markering FAnr 
— Reviderad Verksamhetsplan 2019-2023 
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