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Förbundsstyrelse sammanträdesprotokoll 
 
Datum och tid: 2021-03-11, 09:00-12:00 
Mötesplats: Utmarksvägen 16, Gävle, mötesrum Ockelbo samt via Teams
  
 
Therese Metz, Ordförande Gävle X 
Mona Davik, vice ordförande Sandviken X 
Mats Åstrand, ledamot Ockelbo - 
Kenneth Axling, ledamot Hofors X 
Tommy Jakobsson, ledamot Älvkarleby X 

Azad Taher, ersättare Gävle X 
Per-Ola Grönberg, ersättare Sandviken § 23- 
Birger Larsson, ersättare Ockelbo X 
Diana Blomgren, ersättare Hofors X 
Paul Wisén, ersättare  Älvkarleby - 
 
Övriga   
deltagare Maria Norman t.f. förbundsdirektör GÅ 
 Tücsi Lajos Förbundssekreterare GÅ 
 Håkan Berggren Personalrepr. Kommunal, GÅ 
 Eva-Karin Hamilton Revisor 
  
 
  
   
    
Justering sker elektroniskt. 
 
Sekreterare  Tücsi Lajos 
 
Ordförande   Therese Metz 
 
Justerare  Kenneth Axling 
 
 
 
 
 
 
Förvaringsplats för protokollet: Gästrike Återvinnare, Box 722, 801 28 Gävle 
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§ 18. Mötets öppnande 

Ordförande Therese Metz förklarar sammanträdet öppnat och hälsar de närvarande 
välkomna. 

§ 19. Fastställande av tjänstgöring 

Mats Åstrand ersätts av Birger Larsson. 

Styrelsen anses beslutsmässig. 

§ 20. Val av protokolljusterare 

Styrelsen beslutar att välja Kenneth Axling som justerare. 

§ 21. Fastställande av föredragningslista 

Ändring: § 24 bordläggs till nästa styrelsemöte. 

Styrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan med ändring.  

§ 22. Föregående protokoll 

Inga synpunkter har framkommit på föregående protokoll. Dokumentet läggs till 
handlingarna. 

§ 23. Fastställande av verksamhetsuppföljning och bokslut för 2020   

Maria Norman föredrar ärendet. 

Styrelsen känner stolthet över verksamheten och vill tacka alla medarbetare för ett 
fantastiskt utfört jobb under 2020! Tack även för arbetet med den välgjorda 
årsredovisningen! 

Styrelsen beslutar att:  

• godkänna årsredovisning för Gästrike återvinnare för verksamhetsåret 2020 

• föreslå Förbundsfullmäktige att fastställa årsredovisning för verksamhetsåret 2020.  

Bilagor: Måluppföljning 2020 
GÅ årsredovisning 2020 

§ 24. Genomgång av revisionsrapport  

Ärendet bordläggs. 

§ 25. Verksamhetsrapport  

Covid -19:  

• tre konstaterade fall på chaufförssidan men ingen påverkan på driften i dagsläget.  

• Vidtagna åtgärder i verksamheten: flaggvakter på ÅVC Gävle och delvis i Skutskär 
samt max fyra besökare åt gången i farligt avfall-huset.  

Ny organisation:  

• Chefsforum har påbörjats. Det är ett forum både för teoretisk och praktisk 
utbildning, diskussion, utformning och implementering av gemensam plattform för 
vårt ledarskap. Chefer får möjlighet att dela erfarenheter och få/ge varandra 
kollegialt stöd och ett forum för samarbete och lärande.  
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• Arbetet med värdeflödesanalyser fortgår 

• Ny chef ÅVC kommer att rekryteras under våren (vakant) 

• Miljöansvarig rekryterad, börjar i april 

• Verksamhetsutvecklare rekryteras (vakant)  

Övrigt: 

• följer frågan kring returpapper och FNI. Valet av långsiktigt system insamling 
returpapper är avhängigt vilka villkor som kommer gälla för insamling av 
förpackningar.  

• Nytt ekonomisystem införs och planeras att implementeras i maj 2021 

§ 26. Remissvar färdplan klimatneutralt Gävle 2035 

Gävle kommun har beslutat att vara klimatneutrala till år 2035.  
Gå har fått förslaget till färdplan på remiss. 
Remissvaret ska vara Gävle kommun tillhanda senast 20210331. 

Styrelsen beslutar att: 
anta yttrandet som sitt eget. 

 Bilagor: 20KS85-6 Missiv - Remiss Färdplan klimatneutralt Gävle 2035 
20KS85-5 Färdplan klimatneutralt Gävle 2035 
Yttrande över Klimatfärdplan Gävle kommun 2021 - Gästrike återvinnare 

§ 27. Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämmor  

Styrelsen beslutar att:  
ordinarie bolagsstämma i GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och Ekogas AB ska 
hållas 20210526.   

Bilagor: - 

§ 28. Val av årsstämmoombud till GÅ dotterbolags årsstämmor 

Styrelsen beslutar att: 

föreslå fullmäktige att utse Helene Åkerlind som ordinarie ägarrepresentant och Per-
Ola Grönberg som ersättare ägarrepresentant på respektive bolagsstämma för Gästrike 
Ekogas AB, GÅ Tillsammans AB, GÅ Utveckling AB och GAAB. 

Bilagor: -  

§ 29. Överklagan gällande aktieägartillskott Gästrike Ekogas 

Inget att rapportera. 
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§ 30. Lägesrapport FNI 

Returpappersdelen av FNI träder i kraft till årsskiftet 2021-2022 och valet av långsiktigt 
system för insamling av returpapper är avhängigt vilka villkor som kommer gälla för 
insamling av förpackningar. Det är kort om tid men Naturvårdsverket dröjer med 
villkoren. 

Styrelsen uppdrar till ordförande att: 

Föra en dialog med Avfall Sverige om framtida lösning för FNI. 

§ 31. Övriga frågor 

Gästrike återvinnares hemsida upplevs som svår och krånglig när någon vill byta 
abonnemang. 

§ 32. Mötets avslutande 

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
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