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Valfjället Skicenter ABs sammanträdesprotokoll 

Datum: 2021-09-10 

Tid: klockan 16:00 - 17:30 

Plats: KS-salen/Digitalt 

Paragrafer: §10 - §16 

 

Utses att justera 

Lennart Brunzell 

Justeringens plats och tid 

Kommunkontoret 2021-09-24, klockan 11:00 

Underskrifter 
Protokollet justerades 2021-09-24, klockan 11:00 i kommunkontoret Charlottenberg. 

 

Ordförande:  
 Bertil Börjeson 

 

Justerare:  
 Lennart Brunzell 

 

Sekreterare:  
 Bo-Inge Nilsson 

Anslagsbevis 

Protokollet är justerat för Valfjället Skicenter ABs sammanträde 2021-09-10. 

Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering. 

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2021-09-24. Anslaget har tagits bort 

från digitala anslagstavlan 2021-10-18. 

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 
Runar Johansson, ej tjänstgörande ersättare 

Thomas Pettersson, ej tjänstgörande ersättare 

Jessica Brostedt, ekonom 

Anders Gustafsson, ägarombud 
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§ 10 Föregående protokoll 

Diarienummer:  

 

Styrelsens beslut 

Styrelsen godkänner protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden refererade föregående protokoll för styrelsen.  

Beslutsunderlag 

Valfjället Skicenter AB:s protokoll 2021-05-28 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 11 Information 

Diarienummer:  

 

Styrelsens beslut 

Styrelsen har tagit del av informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden informerar följande:  

• En medarbetare har varit uthyrd i tre månader. 

• Två medarbetare har varit korttidspermitterade, detta i anknytning till 

pandemin.   

• En medarbetare har sökt tjänstledigt under ett års tid, från 10 september 2021. 

• Anläggningen är servad och besiktigad och klar inför kommande säsong.  

• 11 till 17 vagnar är uthyrda från augusti till årets slut.  

• Nordlistugan är uthyrd. 

• Besked från arvsfonden kommer under september månad gällande 

slalomklubbens projekt med tillgänglighetsanpassning.  

• God bygd AB samt Eda golfklubb och Valfjället Skicenter AB har inlett 

samtal gällande samverkan om personalstyrkan. 

• Marknadsförare börjar marknadsföra till klubbar och föreningar om 

träningshelger. 

• 90 % av husvagnsplatser är bokade under augusti 2021. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 12 Utfall augusti 2021 

Diarienummer:  

 

Styrelsens beslut 

Styrelsen har tagit del av informationen gällande utfallet till och med augusti 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonom redovisar utfall till och med augusti gällande uthyrning, liftkort samt resultat. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 13 Prognos 2021 

Diarienummer: VALAB/2021:10 

 

Styrelsens beslut 

Styrelsen har tagit del av prognosen gällande 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för helåret visar på ett negativt resultat. Detta med anledning av fortsatta 

restriktioner med anledning av Corona pandemin under vårsäsongen 2021. Det 

negativa resultatet är lägre än budgeterat i prognosen. Detta till stora delar på grund av 

att uthyrning av villavagnar och stugor sker under sommar/höst 2021 till chaufförer 

som transporterar vindkraftsverk som ska distribueras till Norge.  

Beslutsunderlag 

Prognos 2021, 2021-09-06 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 14 Priser 2021/2022 

Diarienummer:  

 

Styrelsens beslut 

Styrelsen höjer samtliga priser med två procent, till delar på grund av inflation. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag på samtliga priser på skiduthyrning, skidskola, liftkort, skidservice samt 

uthyrning för säsongen 2021/2022 har tagits fram, slutsatsen är en allmän höjning med 

2 %. 

Beslutsunderlag 

- 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 15 Valfjällsutredningen 

Diarienummer: VALAB/2021:9 

 

Styrelsens beslut 

Styrelsen har tagit del av informationen gällande valfjällsutredningen. 

Sammanfattning av ärendet 

I anslutning till Eda kommuns budgetdialog inför 2022-2025 aktualiserades frågan om 

driften av Valfjället Skicenter AB. Eda kommun avser att använda extern (a) utredare 

för att få frågorna belysta. Beroende på frågeställningarnas bredd kan flera olika 

utredare vara aktuella. Utredningen torde inte kunna påverka planerad verksamhet för 

säsongen 2021/2022. Noggrann uppföljning av denna säsong kan också bidra till 

underlag för framtida inriktning. 

Beslutsunderlag 

Förslag till underlag gällande utredning Valfjället Skicenter AB 2021-09-06 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 
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§ 16 Övriga frågor 

Diarienummer:  

 

Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar följande:  

• ordföranden får i uppdrag att förlänga serviceavtalet med Stens El AB. 

• Bertil Börjeson och Runar Johansson får i uppdrag att till nästa styrelsemöte 

redovisa förslag på höghöjdbana. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen diskuterar följande: 

• Serviceavtalet med Stens El AB gällande liftsystemet löper ut under hösten 

2021. 

• De ekonomiska och praktiska förutsättningarna för en höghöjdsbana behöver 

utredas om uppstart ska ske under 2022.  

Beslutsunderlag 

 - 

Beslutet skickas till 

För kännedom 
- 

För åtgärd 
- 

 

 

 

 


