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PROTOKOLL 5119
fort vid sammantrade med styrelsen for Gisletorp Lokaler AB.

Tid:

20190909 ki 15.00—18.00

Plats:

Kommunhuset Gislaved

Narvarande:

BjOrn BjOrkman
Tomas TOreland
Martin Ericson
Hàkan Josefsson
Henrik Hallberg
SOren Axelsson

Ovriga

ordf
v ordf

Mikael Froler
narvarade inte under

§

39

Anders Simfors
narvarade inte under

§

39

VD

vVD

§

31 Val avjusteringsman
OrdfOrande Oppnar sammantrade.
Styrelsen beslutar
att

vaija Hákan Josefsson att tijlsammans med ordfOrande justera dagens
protokall

att

faststalia fOreslagen dagordning for dagens mote.

§ 32 Anmälanllnformation

VVD Informerar am vad scm hant se senaste styrelsesammantradet angáende till
stándsprocessen far Scandinavian Raceway samt de Overkiagande som lamnats in
pa bygg- och miOnamndens olika beslut.
MiljOprOvningsdelegationen har begart kampletteringar av tillstàndsansokan.
Lansstyrelsen ar beslutat att bygg- och miljOnamndens beslut avseende fOrsiktighets
màtt ska upphavas. Vi har Overklagat beslutet till mark- och miljodomstolen sam i av
vaktan pa dam har inhiberat lansstyrelsens beslut.
VA-abonnemang kommer, mom en snar framtid, att debiteras per fastighet istallet for
direkt pa hyresgästerna. Vi far fordela kostnaderna mellan hyresgaster.
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Oversiktsplanen for Gislaveds kommun, 0P16, ar foremàl for omprOvning. I ettfOrsta
lage ska frágan cm den fcrtfarande ar aktuell provas.
En grupp tjänstemän anser aft den bOr omprOvas men bli stringentare med inriktning
p framtida anvandning av mark och vatten.
Fastighet- och servicefOrvaltningen utreder fOrutsattningarna, effekter och konse
kvenser av en kcncerngemensam IT-organisation. VD har stallt sig positiv till att Gis
letorp Lokaler AB ingár.
Skulden till Gislaveds kommun pa ca 1,6 mnkr kommer att regleras under september.
Styrelsen beslutar
att

lagga informationen med godkannande till handlingarna

§ 33 Delàrsbokslut med

prognos
VD redogOr for den ekonomiska situationen 2019-08-31. Kostnaderoch intakterhar
periodiserats for aft ge ett rattvisande resultat. Omsattningen ãr 3,9 mnkr och resulta
tet efter avskrivningar är 0,1 mnkr.
VD redovisar ocksâ en prognos for uffallet avseende hela 2019. Resultatet efter av
skr[vningar beraknas till ca 0,4 mnkr.
Styrelsen diskuterar utfall och prognos. Investeringar pa LOvás 8:5genomfOr sannolikt
forst 2020 varfOr avskrivningarna 2019 kan minskas med ca 180 tkr.
Styrelsen beslutar
att

uppdra till VD aft justera prognosen med lagre avskrivning

att

lägga rapporten med godkannande till handlingarna

§ 34 Motorbanans framtid

Enligt bolagsordningen ska Gisletorp Lokaler AB bland annat utveckla motorbanan.
Styrelsen har hiftills bedOmt aft samarbetet med ARC och SRW Anderstorp AB är
viktigt liksom att prioriterar arbetet for aft soka och fá eff tillstànd scm medger mer
verksamhet pa banan.
Pa grund av personalfOrandringar mom SRW Anderstorp AB kommer Gisletorp Loka
ler AB aft anlita ytterligare konsulter for tillstándsprocessen.
VD presenterar nágra tankbara scenarier pa kod och lang sikt cm fOrutsaffningarna
for att bedriva verksamhet pa motorbanan fOrsamras genom beslut i mark- och miljO
domstolen eller i kommande tillstànd.
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OrdfUrande informerar att det är aktuellt med en större internationell tavling pa motor
banan under 2020.
En forutsaftning är dock att depáomrádet och byggnader rustas upp liksom laktare
mm. Av depàomràdet är ca 25 500 m2 i mycket dàligt skick och en avjamning med fly
tappbelaggning uppskattas kosta 3 -4 mnkr.
Styrelsen diskuterar framtiden fOr Scafidinaviafi Raceway och behovet av investe
ringar infer nästa säsong. Enligt arrendeavtalet her SRW Anderstorp AB ansvaret far
underhàll men de har fOr närvarande inga resurser fOr aft ta sà stars kostnader. Sam
tidigt at det i Gisletorps uppdrag aft utveckla banan.

Styreisen beslutar
aft

stalla sig positiv till att finansiera ny asfalt pa depãomrádet och upprust
fling av cafeterians fasad under fOrutsattning att ARC arrangerar tavlingen
samt att arrendet hOjs i fOrhállande till investeringen med 6 —7 %.

aft

uppdra till VD aft pâbOrja upphandling av asfaltering av depáomràdet samt
upprustning av cafeteriabyggnaden

§ 35 Fokusomràden

Styrelsens ledamoter informerar om respektive fokusomrâde
Styrelsen beslutar
aft

lagga rappoden med godkännande till handlingarna

§ 36

Digitalisering
Kommunfullmaktige har beslutat aft styrelser och bolag ska Oka den digitala verk
samhetsutvecklingen, Oka användandet av valfardsteknologi samt Oka utbudet av di
gitala tjänster far sával innevanare som intern verksamhet, I samband med delars
bokslutet ska nulaget och den senaste okningen rapporteras.
VD har gjort ett fOrslag till rapport.

Styrelsen beslutar
aft

godkanna forslaget till rapport och skicka den till kommunfullmaktige.
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§ 37 FOrsäkringsfrâgor
VD informerar cm bolagets farsakringar scm omfattar en fOretagsfOrsakring inklusive
fastigheterna samt en skadedjursforsakring for Munin 19. FOretagsfOrsakringen är
upphandlad tilisammans med Gislaveds kommun och ingr scm en deli kommunfOr
sakringen.
Styrelse och VD omfattas även av en styrelseansvarsforsakring scm tecknas av
Gislaved kommunhus AB
Styrelsen beslutar
att

lagga rapporten med godkannande till handlingarna

§ 38 Viktiga avtal
VD redogor for de viktigaste avtalen som bolaget har forutom hyresavtal.
-

Styrelsen beslutar
att

lagga rapporten med godkannande till handlingarna.

§

39 Anställningsvillkor for VD
OrdfOrande meddelar att VD anser att arbetsbelastningen har Okat och motsvarar
inte vad scm fOrutsattes när nuvarande arvode faststalldes.
VD och vVD narvarade inte under arendets behandling.
Styrelsen beslutar
att

uppdra till ordfOrande och vice ordfOrande att fOra en dialog med Gisla
veds kommunhus AB ang ersättning till VD.

§ 40 Ny ventilation Munin 19
Ventilationen i lokal C6b scm disponeras av transportenheten är ur funktion och inte
godkänd vid OVK-besiktning.
VD har begart in anbud pa ett byte och sista anbudsdag är idag.
Styrelsen beslutar
att

delegera till ordfOrande och VD att anta anbUd for ny ventilation i lokal
C6b.

§ 41

Nästa sammanträde
Styrelsen beslutar
att

nasta sammantrade är den 26 november kI 14 och inleds med ett besok
pa Scandinavian Raceway i Anderstorp
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§ 42 Avslutning
Dà inga bvriga fràgor finns fOrkiarar ordforande sammantradet avslutat.

Gislaved dag sam ovan

Vid pratokallet

Justeras
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Hàkan Josefsson

