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Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll 
Datum: 2021-04-23 
Tid: klockan 15:30 - 17:00 
Plats: KS-salen kommunkontoret Charlottenberg (Zoom) 
Paragrafer: §3 - §9 
 

Utses att justera 
Bengt-Åke Borg 

Justeringens plats och tid 
Kommunkontoret Charlottenberg 2021-04-30, klockan 13:00 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2021-04-30, klockan 13:00 i kommunkontoret Charlottenberg. 
 

Ordförande:  
 Bertil Börjeson 
 

Justerare:  
 Bengt-Åke Borg 
 

Sekreterare:  
 Bo-Inge Nilsson 

Anslagsbevis 
Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2021-04-23. 
Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 
Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-05-03. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2021-05-25. 

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.  
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Närvarolista 
 

Beslutande 
Bertil Börjeson, ordförande 
Lennart Brunzell 
Bo-Inge Nilsson 
Bengt-Åke Borg 
Mikael Ensson 
Övriga närvarande 
Tomas Peterson, ej tjänstgörande ersättare 
Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare 
Torbjörn Johansson, lekmannarevisor 
Jessica Brostedt, ekonom 

 
  



 
Sida 3 (10) 

 

 

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2021-04-23

Innehållsförteckning 
 

§ 3 Information 4 

§ 4 Anhållan om kapitaltäckningsgaranti Valfjället Skicenter AB 2021-2022 5 

§ 5 Utfall tom mars 2021 6 

§ 6 Redovisning internkontroll 2021 7 

§ 7 Redovisning av skattekontot 8 

§ 8 Budget 2021 9 

§ 9 Breddning av verksamheten 10 

 

 

  



 
Sida 4 (10) 

 

 

Valfjället Skicenter ABs protokoll 2021-04-23

§ 3 Information 
Diarienummer:  

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av följande information från ordföranden:  

 Anläggningen stängde några dagar efter påsk och har haft en bra anstormning 
av lokala ungdomar och familjer under vintern. Personalen är utlånad och 
permitterad under våren/sommaren detta för att hålla ner kostnaderna. 

 Ansökan har lämnats in av slalomklubben och Köla AIK med Falken för att 
satsa på tillgänglighetsanpassning och utveckla anläggningen. Svar väntas från 
bl a Arvsfonden under våren. Går dessa ansökningar i lås kommer projektering 
samt byggnation ske under sommaren/hösten. 

 Det är bokat 10 villavagnar under 5 månader av ett danskt företag som 
transporterar vindkraftverk till Norge 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 4 Anhållan om kapitaltäckningsgaranti Valfjället 
Skicenter AB 2021-2022 
Diarienummer: VALAB/2021:1 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beviljade 2021-04-14, § 53 Valfjället Skicenter AB en 
kapitaltäckningsgaranti som sträcker sig till och med 2023-05-30. 

Bakgrunden är att bolaget inkom med en skrivelse till kommunstyrelsen om 
kapitaltäckningsgaranti från Eda Kommun. En garanti innebär att om aktiekapitalet 
förbrukas till mer än 50 % så skjuter ägaren till medel. Kapitaltäckningsgarantin är 
villkorad vilket innebär att den ska återbetalas när det är möjligt enligt gällande 
lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
Anhållan om kapitaltäckningsgaranti 2021-03-26 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 5 Utfall tom mars 2021 
Diarienummer: VALAB/2020:6 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av utfallet tom mars 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Utfallet per mars är ett plus på ca 495 000 kronor. Utfallet beror på bra försäljning av 
säsongskort och låga kostnader för underhåll och personal samt bara en snöläggning. 

Ekonomin ser bättre ut än budgeterat trots stängd gräns mot Norge och pandemin. 

Beslutsunderlag 
Utfall mars 2021 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 6 Redovisning internkontroll 2021 
Diarienummer: VALAB/2021:5 

 

Styrelsens beslut 
1. Styrelsen godkänner internkontroll av tidrapporter för perioden 2021-01-01—2021-
03-31. 

2. Styrelsen godkänner internkontroll av dagrapporter för perioden 2021-01-01—
2021-03-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och undgå 
allvarliga fel. Internkontrollen presenteras för styrelsen. 

Beslutsunderlag 
Intyg om dagrapporter från ekonom Jessica Brostedt 2021-04-14 
Intyg från lönehandläggare Elin Nilsson 2021-04-15 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 7 Redovisning av skattekontot 
Diarienummer: VALAB/2021:4 

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen har tagit del av redovisning av skattekontot för januari 2021 mars 2021.  
Saldot är 87 974 kr. 

Sammanfattning av ärendet 
Efter önskemål från revisorerna lyfts ärendet om redovisning av skattekontot vid 
styrelsens sammanträden. 

Beslutsunderlag 
Redovisning skattekontot 2021-03-31 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 8 Budget 2021 
Diarienummer: VALAB/2020:6 

 

Styrelsens beslut 
Budget 2021 fastställs. 

Sammanfattning av ärendet 
Budgeterad omsättning är 3,7 miljoner kronor. Total kostnadsmassa är 5,2 miljoner 
kronor varav personalkostnader 2 miljoner kronor samt verksamhetskostnader är 1,9 
miljoner kronor. Det ger ett budgeterat resultat på minus 1,5 miljoner kronor.  

Bolaget kommer göra justeringar efter delårsrapporten och när utfallet av sommaren 
är klart 

Beslutsunderlag 
Förslag till budget 2021 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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§ 9 Breddning av verksamheten 
Diarienummer:  

 

Styrelsens beslut 
Styrelsen uppdrar till fortsatt projektering. Ordföranden får i uppdrag att presentera 
detta utkast till kommunstyrelsen för att känna av om det är positivt från ägarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Bertil och Runar presenterar ett förslag och ide för styrelsen angående en satsning på 
höghöjdsbana i Valfjället. Styrelsen ser positivt till detta och vill ha fram lite mer vad 
drift och underhållskostnaderna blir innan beslut. Går allt med beslut och planering 
igenom finns en möjlighet komma igång att bygga denna park i höst och ha den klar 
till säsongen 2022. 

Beslutsunderlag 
- 

Beslutet skickas till 
För kännedom 
- 
För åtgärd 
- 
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