Protokoll nr 3 2017 fört vid styrelsesammanträde för Norabostäder AB
Tid:
Plats:

Tisdag den 2 maj 2017 kl 08.30-10.00
Norabostäders kontor, Änggatan 11, Nora

Närvarande ledamöter:

Bror-Erik Israelsson
Monika Aune
Kent Nilsson
Marita Simpson
Monica Sundberg
Ture Österberg (suppleant)

Anmält förhinder:

Hendrik Burgering
Ulla Bergström (suppleant)

Frånvarande:

Kenneth Larsson

Övriga närvarande:

Eva Henebäck, VD
Anna Willgård, Ekonomichef

§ 17 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 18 Godkännande av dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

§ 19 Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Anna Willgård.

§ 20 Val av justerare
Till justerare at! jämte ordförande justera protokollet utsågs Marita Simpson.

§ 21 Föregående sammanträdesprotokoll
Sammanträdesprotokoll nr 2,27 februari 2017 gicks igenom.

Styrelsen beslutade
att lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 22 Behörighet för omsättning av lån
På grund av at! ny ekonomiansvarig tillträtt den 1 april 2017, föreslogs revidering av tidigare
beslutad behörighet för omsättning av lån.

Styrelsen beslutade
Att uppdra till ekonomichef Anna Willgård, att från och med 1 maj 2017 till och med
den 31 december 2018 för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under nämnda period.

§ 23 Rapportering
Uthyrningsläget
Eva Henebäck rapporterade om uthyrningsläget per 2017-05-01 .
Nyproduktion Tallen
Eva Henebäck presenterade utkast för olika typer av nybyggnation på Tallen 6 och 7.
Inledande diskussion har förts med stadsarkitekt. Ny detaljplan krävs för byggnation av
bostäder.
Nyproduktion Gullvivan
Eva Henebäck presenterade skiss för tänkbar nybyggnation på Gullvivan. Inledande
diskussion har förts med stadsarkitekt. Kan finnas en möjlighet at! det skissade förslaget
ryms inom gällande detaljplan. Projektet är i et! inledningsskede.
Personal/organisation/verksamhet
Eva Henebäck redovisade aktuell information om personal-, organisations- och
verksamhetsfrågor.
Rekrytering av vikarie inom utegruppen pågår. Förutom tre säsongsarbetare kommer bolaget
at! erbjuda nio ungdomar sommarjobb.
Styrelsen tackade för rapporteringen och beslutade
att lägga rapporteringen till handlingarna.

§ 24 Kommande möten, mötesdeltagande
Arets återstående sammanträdesdagar är;
Tisdag den 13 juni
Tisdag den 29 augusti
Tisdag den 10 oktober
Tisdag den 12 december
§ 25 Övriga frågor
Styrelsen tog upp frågan om styrelsens arbetsordning för 2017 blivit antagen. Denna antogs
vid beslut av styrelsen 2016-12-14 § 69.

§ 26 Mötets avslut
Ordföranden tackade alla närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Vid protokollet
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Justeras

k~~~

Bror-Erik Israelsson

