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§ 33

Genomanq av foreqAende protokoll (2017-03-27).
Styrelsen gick igenom foregaende protokoll och det fanns inga aterstaende
arenden att behandla.
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MonsterAs Bosthder AB

Sanunantradesprotokoll

Styrelsen

Datum 2017-04-18

Sidan 39

§34

Lediga lauenheter
AA redovisade statistik over antalet lediga lagenheter per 1 april 2017 samt
redovisade en prognos Over antalet lediga lagenheter per 1 ma], 1 juni och 1 juli
2017.

Justerande sign

ol-P

Utdragsbestyrkande

Monsterk Bostader AB

Styrelsen

Sammantradesprotokoll

Datum 2017-04-18

Sidan 40

§ 35

Flyttninosenkaten
AA redovisade flyttstatistiken for perioden januari-april 2017.
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Styrelsen

Datum 7017-04-la

Sidan 41

§ 36

Ekonomiska rapporter
AA informerade om den preliminara resultatrapporten per 2017-03-31.
Den visar pa ett resultat om ca +5141 tkr fare bokslutsdispositioner. Rarelsens
intakter är 456 tkr h6gre an periodens budget medan rorelsens kostnader ligger i
linje med det budgeterade beloppet. F6r helaret 2017 prognosticeras ell svagt
positivt resultat trots en stor nedskrivningspost relaterad till hamnprojektet.
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§ 37

Tandstickan
AA informerade styrelsen om det pagaende arbetet med Tandstickan 8. Hittills har
ett startm6te och tva byggm6ten agt rum. Aktiviteterna fortloper enligt tidplanen
med undantag for en liten forsening kopplad till markentreprenorens geotekniska
unders6kningar. Huvudentreprenarens uppfattning är trots alit aft projektets tidplan
kommer att halla och all den f6rsta inflyttningen kommer aft ske runt 1 mars 2018.
M informerade aven styrelsen om informationstraffen med de narboende vars
villor ligger i omedelbar narhet till hamnprojektets omrade. Traffen handlade bl.a.
om trafik- och parkeringsfragor, husens placering samt fragor rerande snOrOjning
och gatubelysning. Det visade sig aft f6retagets ledning och de narboende
fortfarande hade olika uppfattningar kring ovan namnda fragestallningar och all
flagon samsyn inte kunde uppnas.
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§ 38

VD informerar
AA informerade styrelsen cm foljande handelser:
•

•

•

•
•

•

Justerande sign

I Fastighetsbyrans regi har en s.k. Husforsaljarskola anordnats den 7 april
2017. F6rutom Fastighetsbyran har aven Haradssparbanken, MOnsteras
Bostader och Juristbyran deltagit pA m6tet, dar ca tolv deltagare varit
narvarande.
MonsterAs Bostader kommer att anlita Refero for granskning av foretagets
momshantering. Granskningen omfattar en period av sex ar. Samma
foretag kommer att granska Monsteras kommuns momshantering.
Projektet kring utskrift av kundfakturor och e-fakturaprojektet fortloper inte
enligt planerna eftersom leverantoren av fOretagets affarssystem inte kan
producera en testfil inom onskvard tid. Daremot pagar arbetet med
uppgradering av f6retagets befintliga hemsida i enlighet med faststalld
tidplan.
Arets kundenkat kommer att genomf6ras under vecka 18-22 dar rapporten
och analysen levereras efter sommarsemestern.
Personalfragor
o Intervjuer gallande reparatorstjansten samt tvA vikarietjanster pA
fastighetsavdelningen !Agar och beraknas vara klara inom kort. En
sommarvikarie pa kontoret b6rjar midsommarveckan.
O F6retaget kommer aven i ãr att ta emot kommunens gymnasieungdomar som viii sommarjobba under semesterperioden. Det
handlar cm fyra ungdomar under tre perioder och som kommer att
handledas av f6retagets egna personal.
o Foretagets nyanstallda elektriker bOrjar sin tjanst den 18 april 2017.
o En av kontorets anstallda har arbetat i 25 ár och hans uppvaktning
kommer att ske pa styrelsens nastkommande mote den 22 maj.
PA uppdrag av de fortroendevalda revisorerna kommer PWC att genomfora
en granskning av f6retagets interna kontroll ayseende betalningsrutinerna.

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Affarsplan 2017 - 2018

Styrelsen beslutar

att godkanna affarsplanen.
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§ 40

Marknadsplan 2017

Styrelsen beslutar

att godkanna marknadsplanen.
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§ 41

Stamrenoverinoar

Styrelsen beslutar

aft fortsatta med upprustning av foretagets befintliga bostadsbestand from ar 2018.

Juslerande sign

de
ntS

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Inga byriga fragor.
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§ 43

Nasta styrelsernote: 2017-05-22
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