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MrL,ÖTEKNtK
RoNNEgY HtLrö & T€KNtK AB

Sammanträdesprotokoll nr 6 2020
fiirt vid sammanträde i Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse
den 3:e december 2020.

Beslutande:

Övriga
Deltagare:

$1

s2

s3

s4

Kevin Ny, ordf.
Jan Demerud, l:e vice ordf.
Jan-Eric Wildros, 2:e vice ordf.
Bo Karlsson, ledamot
Ronny Pettersson, ledamot
Carina Aulin, ledamot
Sten-Albert Olsson, ledamot
Willy Persson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot (S)
Thomas Svensson, ledamot (L)
Börje Johansson, ledamot
Anders Oddsheden, ledamot

Peter Berglin, VD
Angela Kristiansson, Vision
Markus Eriksson, Transportarbetarefiirbundet
Cecilia Mårtensson, Ekonomichef, HR
Therese Selander, Sekreterare

Sammanträdets önpnande
Ordft)randen örklarar sammanträdet öppnat.

Närvaroregistrering
Närvaro en I i gt ovanstående forteckning.

Val av iusterare
Styrelsen utser Ronny Pettersson till att jämte ordforande justera dagens
protokoll.

Godkännande av dasordning
Dagordningen godkänns.

Föresående nrotokoll
Föregående protokoll godkänns och läggs till handlingarna.
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Cecilia Mårtensson fiiredrar ärendet.
Turbinen vid fiärrvärmeverket i Sörby står fortfarande stilla då den går med
fiirlust vid drift. EU-projektet är snart slut. Ett beslut bör tas hur styrelsen ämnar
göra med bolaget då man inte ser ett positivt ekonomiskt resultat framåt.

Översyn av VD-instruktion (B)
Peter Berglin ftiredrar ärendet.
Återemitterades forra styrelsemötet ftir att Peter skulle undersöka hur många år
VD i de övriga kommunala bolagen har rätt att teckna avtal utan att underställa
styrelsen beslutet, fiir närvarande 5 år.

Presidiet ftireslår styrelsen att ändra till öljande:
"Beslut om avtal med leverantörer vars varaktighet sträcker sig längre än 3 år
och överstiger 300 000 kr".
Vid de fall vi tecknar 3 år + option ges information till styrelsen vid utlösande
av optionen.

Styrefsen beslutar att godkänna VD-instruktionen infor 2021med ovan nämnda
ändringar.

Ovrisa fråsor
Inga övriga frågor.

Mötet avslutas.
Ordftirande florklarar mötet avs lutat.

Nästa styrelsesammanträde 2021-02-l I omedelbart efter sammanträdet i
Ronneby Miljö och Tcknik AB.
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