Sammanträdesprotokoll nr 1 2009
fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 26 februari 2009.
Beslutande: Hans Häll
Göthe Erlandsson
Rune Kronkvist
Lennart Johansson
Eva Robertsson, fr o m Revisionsrapporten
Lars Svensson
Nils-Erik Mattsson
Eivor Hansson, ers.
Oscar Revoledo, ers.
Ann-Margret Pfeifer, ers.
Lars-Erik Hjort, ers.
Övriga
Hans Nilsson, VA-chef, ING
Deltagare: Ulf Holmström., SKAF
Hans Olausson, VD
Lena Nilsson, sekr.
§1

Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna, och förklarade sammanträdet
öppnat.

§2

Val av justeringsman
Till att justera dagens protokoll utsågs Lennart Johansson.

§3

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§5

Bokslut 2008.
2008 års bokslut redovisades. VD informerade om väsentliga händelser under
räkenskapsåret och framtida utveckling för de olika verksamheterna. Resultatoch balansräkning för bolaget som helhet presenterades.
Styrelsen godkände bokslut och årsredovisning för 2008.

§6

Svar på frågor från Nils-Erik Mattsson.
VD kommenterade de skriftliga svaren som lämnats på frågor från N-E
Mattsson 2008-12-04.
N-E Mattsson lämnade skriftliga kommentarer till Miljötekniks svar på dessa
frågor att bifogas protokollet.

§7

Rapporter.
VD lämnade följande rapporter:
Resultatredovisning för Miljötekniks olika verksamheter, för årets två
första månader, kommer att sändas ut separat.

Förstudie för vindkraftverk i Angelskog har gjorts. VD kommenterade
denna men behöver mer tid för att analysera intäkter och kostnader i
denna rapport.
VD och ordförande skall även informera Miljötekniks ägare om planerna
att bygga vindkraftverk.
VD föreslog att vi lämnar in en tillståndsansökan för att detta inte ska
fördröja proceduren om ägaren och styrelsen beslutar om att gå vidare
med projektet.
VD räknar med att kunna lägga fram ett förslag till beslut vid nästa
styrelsemöte.
Styrelsen godkände rapporten och gav VD i uppdrag att fortsätta med
utredningen och att lämna in tillståndsansökan.
P g a oklarheter vid tolkning av text i Ronneby Miljö och Teknik AB:s
regler för fettavskiljare i Ronneby Kommun föreslog VD en ändring i
formuleringen enligt följande:
Verksamheter som skall ha, men inte har fettavskiljare, kan åläggas att
efter anmodan installera dylik med risk för att annars få
vattenförsörjningen strypt.
Styrelsen godkände den föreslagna ändringen.
Revisionsrapporten: ”Övergripande granskning av Miljöteknik AB”
delades ut innan mötet. VD kommenterade synpunkter i rapporten.
Rapporten skall besvaras och ordförande och VD fick i uppdrag av
styrelsen att formulera och skicka detta svar.
En konsult håller på med en utredning om möjligheterna till samarbete
mellan Ronneby och Karlskrona när det gäller VA och
renhållningsfrågor. Utredningen kommer att redovisas innan
halvårsskiftet i år.
Rapporten godkändes av styrelsen.
§8

Övriga frågor.
Nils-Erik Mattsson lämnar in skriftlig fråga om MT har någon
incidentrapportering avseende elolyckor. VD svarade att MT har
tillbudsrapportering.
Oscar Revoledo hade frågor om sortering av hårdplast och mjukplast. Ren
mjukplast skall sorteras bland hårdplast. Smutsig mjukplast skall sorteras bland
brännbart.
Rune Kronkvist tog upp frågan om åldersstrukturen bland MT personal. VD
svarade att bolaget arbetar aktivt med att försöka sänka medelåldern i bolaget.
Rune Kronkvist frågade om hur utredningen av gamla soptippar i Ronneby
kommun fortskred. VD hänvisade till årsredovisningen där frågan
kommenterades under rubriken ”Nedlagda deponier”.

Lennart Johansson önskade redovisning av intäkter på återvinningsstationerna
samt hur mycket material av olika slag som återvinns. Redovisning skall skickas
ut med protokollet.
Ann-Margret Pfeifer informerade om att slipers slängs bland brännbart avfall i
Kallinge. Detta är förbjudet och VD undersöker detta.
Nästa styrelsemöte är den 26 mars.
Dagen börjar kl. 09.00 med information och därefter studiebesök på
Brantafors VV och Hjortsberga. Styrelsemötet hålls 13.30.
§9

Avslutning.
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Hans Häll
Ordf

Lena Nilsson
Sekr

Lennart Johansson
Justerande

