
fvtE. MarksEnergi 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLSammanträdes datum 

Styrelsesammanträde 

Plats och tid 

Närvarande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

2022-06-07 1 (11) 

Marks Energi AB, Industrigatan 16 i Skene, kl. 14.00 - 16:30 

Rolf \Y/ allerdal, ordförande 
Stig Andreasson, ordinarie ledamot 
Bengt Ferm, vice ordförande 
Glenn Glansin, ordinarie ledamot 
Ragnar Nilsson, tjänstgörande ersättare (suppleant) § 50-66 

Niklas Emner, ej tjänstgörande ersättare (suppleant) 
Magnus Bengtsson, ej tjänstgörande ersättare (suppleant) 

Jörgen Erilcsson, VD 
Thomas Hellberg, U tvecklingschef/ sekreterare 
l\tlika Karppanen, Controller, Marks Energi AB, § 57-58, 62 

Stig Andreasson 

Underskrifter Paragrafer § 50-66 

-

Justerandes sign. 
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Förteckning över protokollets ärenden 

§ 50 Mötets öppnande 

§ 51 Nä1varande 

§ 52 Godkännande av dagordning 

§ 53 Val av justerare 

§ 54 Genomgång av föregående protokoll från 2022-03-10 

§ 55 Meddelanden 

§ 56 Ekonomisk redovisning 

§ 57 El-rapport 

§ 58 Internkontroll 

§ 59 Kontroll ekonomiska transaktioner 2022 

§ 60 Attest- respektive utanordningsregler för Marks Energi AB 2022 

§ 61 Stadsnät 

§ 62 Energi 

§ 63 Rapporter 

§ 64 Personalinformation 

§ 65 Övriga frågor: 

§ 66 Nästa ordinarie styrelsemöte - tisdag 2022-09-13 kl. 14.00. 

)""'ra"d" sign 1/ € J}.._ 
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§ 50 

Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

§ 51 

Närvarande 

Sekreteraren gör ett namnupprop. Ragnar Nilsson tjänstgör som ersättare 
( suppleant) för ordinarie ledamot Jan Karlsson. 

§ 52 

Godkännande av dagordning 

Styrelsen beslutar 

att godkänna dagordningen. 

§ 53 

Val av justerare 

Styrelsen beslutar 

Stig Andreasson utses att justera dagens protokoll 
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§ 54 

Genomgång av föregående protokoll 

Styrelsen beslutar 

Protokollet från ordinarie styrelsemöte 2022-05-10 lades efter genomgång till 
handlingarna. 

Meddelanden 

a) Arsstämma 2022-05-31 
b) Remiss BYGG.2022.338 
c) Spinnerskan § 34 

VD redogör för inkomna ärenden. 

Styrelsen ställer löpande frågor under rapporteringen vilka besvaras av 'VD. 
Styrelsen diskuterar hanteringen av ärende Spinnerskan § 34 och dess ekonomiska 
påverkan på bolaget. 

Styrelsen beslutar 

Godkänna redogörelserna och lägga de anmälda ärendena med godkännande till 
handlingarna. 
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§ 56 

Ekonomi 

VD redovisar det ekonomiska läget som efter maj månads utgång 2022 hamnar på ett 
positivt resultat på 11,0 mnkr för hela bolaget och detta är 5,0 mnkr bättre än budget 
och 3,2 mnkr bättre i jämförelse med samma period 2021. Det bättre resultatet beror 
till största delen på högre intäkter elleveranser . Graddagarna efter årets fyra första 
månader har varit 96,6% i jämförelse mot normalårsgraddagarna. 

Resultatet för stadsnätsverksamheten ligger 0,2 mnkr högre än budget. 

Bolagets låneskuld och ränteläge per 2022-05-31 redovisas. 
Bolagets senaste skattekontoutdrag redovisas. 

Styrelsen beslutar 

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
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§ 57 

El-rapport 

Mika Karppanen, Controller, Marks Energi AB redogör för bolagets rapporting till 
El (Energimarknadsinspektionen) för 2021. 

Styrelsen har tagit del av upprättat förslag till El-rapport 2021 enligt 
Energimarknadsinspektionens anvisningar. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna El-årsrapport för 2021 samt rapporter kring Drift- och 
Affarsförhållanden 2021 för näten i Assberg-Fritsla samt Hyssna. 

§ 58 

lnternkontrollplan 

Styrelsen antog på styrelsemötet i mars 2022 internkontrollplan för 2022 inklusive 
arbetsfördelning inom styrelsen för genomförande av kontrollpunkerna i 
internkontrollplanen. 

JVIika Karppanen, Controller, Marks Energi AB lämnar en statusrapport kring 
genomförandet av årets internkontrollplan. 

Styrelsen beslutar 

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna 



NE. MarksEnergi 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Styrelsesammanträde 2022-06-07 7 (11) 

§ 59 

Kontroll ekonomiska transaktioner 2022 

VD redovisar förslag till uppdaterade regler avseende kontroll av ekonomiska 
transaktioner för Marks Energi AB för 2022. 

Styrelsen beslutar 

Styrelsen beslutar att godkänna redovisat förslag kring Kontroll ekonomiska 
transaktioner för Marks Energi AB för år 2022. 

§ 60 

Attest- respektive utanordningsregler för Marks Energi AB 2022 

VD redovisar förslag till uppdaterade attest- respektive utanordningsregler för Marks 
Energi AB för år 2022. 

Styrelsen beslutar 

Styrelsen beslutar att godkänna justerat redovisat förslag till Attest- respektive 
utanordningsregler för Marks Energi AB för år 2022. 

Justerandes sign. 
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§ 61 

Stadsnät 

VD och Thomas Hellberg, Utvecklingschef, Marks Energi AB redogör för följande 
ärenden inom stadsnätsverksamheten: 

• Pågående stadsnätsutbyggnad och drift 
o Mast Skene skog 
o Samhällsmast 
o Kundavtal 

• PTS bredbandsstöd 2022 
• Statistik 

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD och Thomas 
Hellberg, U tvecklingschef Marks Energi AB. 

Styrelsen beslutar 

Redogörelserna läggs med godkännande till handlingarna. 

Justerandes sign. q � 
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§ 62 

Energi 

VD, och Nlika Karppanen, Controller, Marks Energi AB redogör för följande 
ärenden inom fjärrvärmeverksamheten. 

• Prisjusteringar biobränsle samt taxor 
• Utsläppsrätter 
• Laddstolpe 
• Flytt ledningar Lindäng för ny förskola 

Styrelsen ställer under redogörelserna frågor, vilka besvaras av VD och Nlika 
Karppanen, Controller, Marks Energi AB. 

Styrelsen för en diskussion kring försäljning av utsläppsrätter. 

Styrelsen beslutar 

att ge VD i uppdrag att bevaka marknaden och att till hösten återkomma med förslag 
på prisjusterade taxor till styrelsen. VD ges även i uppdrag att utreda olika 
möjligheter och alternativ till försäljning av utsläppsrätter för att återkomma till 
styrelsen i höst med förslag på hantering samt att i övrigt lägga redogörelserna med 
godkännande till handlingarna. 
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§ 63 

Rapporter 

Styrelsen beslutar 

Inga rapporter förelåg 

§ 64 

Personalinformation 

VD och Thomas Hellberg, Utvecklingschef, Marks Energi AB lämnar 
personalstatistik och informerar om nytt pensionsavtal samt rekryteringar. 

Styrelsen beslutar 

att lägga rapporteringarna med godkännande till handlingarna. 

Justerandes sign. � M 
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§ 65 

Övriga frågor 

- Ordförande redogör för planering kring studieresa under hösten 

Styrelsen diskuterar olili:a alternativ till besök under studieresan. 

- Ordförande avslutar mötet med att tacka styrelsen för ett gott arbete under 
första halvåret och önskar styrelsen en trevlig sommar. 

Styrelsen beslutar 

att lägga rapporteringarna med godkännande till handlingarna. 

§ 66 

Nästa styrelsemöte 

Nästa ordinarie styrelsemöte är tisdag 2022-09-13 ld. 14.00. 

Justerandes si tj/gn. i 




