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§ 57 Sammanträdets öppnande och justering 

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar därmed sammanträdet öppnat. 
 
Att jämte ordföranden Hans Stenberg justera dagens protokoll utses Hans 
Almén. 
 
– – – –  

§ 58 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna utsänd dagordning. 
 
– – – – 

§ 59 Föregående protokoll  

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att utan synpunkter lägga protokoll 2008-11-24 till handlingarna. 

Kommentarer från VD 
§ 45, Stora båtars anlöp – Sjöfartsinspektionen heter numera 
Sjöfartsavdelningen inom Transportstyrelsen. Inga kommentarer har kommit 
från dem. 
 
Sundsvalls Energi AB sökte och fick dispens för en stor tanker som skulle 
leverera olja. Traktor-tug från Finland sattes in i arbetet med förtöjningen. 
Finnarna har ställt sig positiva till att hjälpa till ifall behov uppstår. Assistans 
av traktor-tug från Finland kostar c:a 650 tkr per anlöp. Utbildningsinsatser 
för lotsar och bogserbåtsskeppare för att kunna ta in stora tankfartyg kommer 
att behövas och Sundsvalls Hamn AB står för utbildningsinsatserna för sin 
personal. 
 
Arrendeavtalets kapitalränta styrs för varje nytt kalenderår av STIBOR-
räntan i slutet av december året före debiteringsåret. Arrendekostnaden 
för av SHAB arrenderade hamnanläggningar sänks 2009 med drygt 
3 mnkr jämfört med 2008. 

Beslutsunderlag 
• Protokoll 2008-11-24 
 
– – – – 
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SHAB dnr 1/09 043 

§ 60 Bokslut 2008 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att godkänna bokslutet och korrigera resultatet utifrån diskussionen om 

slutresultatet 4,2 mnkr, 
att uppdra till VD att arbeta fram det färdiga bokslutet inför årsstämman. 

Bakgrund 
VD kommenterar utsänt material – kostnadsminskning om ca 400 000 kr ska 
tillföras bokslutet. Posten utgör årlig återbetalning från Portside-stiftelsen av 
halva kostnaden för förtida pensioner för kollektivanställda. Resultatet ska 
alltså korrigeras till det bättre. 

Beslutsunderlag 
• Resultaträkning (utsänd via e-post) 
• Muntlig föredragning av VD 
 
– – – – 
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SHAB dnr  

§ 61 Hantering av resultat 2008 

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att föreslå årsstämman besluta om utdelning 50/50 till ägarna SCA 

Transforest AB och Stadsbacken AB, 

att bordlägga frågan om avgifterna till sammanträde 2009-03-02. 

Bakgrund 
Sundsvalls Hamn AB (SHAB) ägs till 85 % av Stadsbacken AB och till 15 % 
av SCA Transforest AB. Nuvarande ägarförhållanden uppkom per den 1 janu-
ari 2008 via aktieöverlåtesleavtal per den 1 januari 2008 mellan Sundsvalls 
kommun och det av Sundsvalls kommun helägda Stadsbacken AB. 
 
Kommunen och SCA slöt under hösten 2007, samtidigt med aktieöverlåtelse-
avtalet i fråga, ett aktieägaravtal som reglerar aktieägarnas rättigheter och 
skyldigheter såsom långsiktiga aktieägare i SHAB. Det slutna aktieägaravtalet 
innebär bl.a. att SHAB skall bedrivas utifrån en s.k. självkostnadsprincip. 
Aktieägaravtalets rättigheter och skyldigheter övergick på Stadsbacken AB 
per den 1 januari 2008 i och med ovan nämnda aktieöverlåtelse till Stads-
backen. 

Överläggning  

Utdelning till ägarna 
Styrelsen är överens om att, utifrån PM 2009-01-21 från Öhrlings Price-
WaterhouseCoopers AB, föreslå årsstämman att fördela utdelningen 50/50 
mellan ägarna.  

Principer för avgifter 
Styrelsen diskuterar tidsaspekten för hamnavgiftsavstämningar.  
 
Frågan bordläggs till sammanträde 2009-03-02. 

Beslutsunderlag 
• Förslag – PM 2009-01-21 från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 
• Styrelsepolicy – PM 2009-01-21 från Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB 
 
– – – – 
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§ 62 Övriga frågor 

Pressmeddelande från Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun 
21 januari – Regionalekonomisk konsekvensbedömning: FÖP Tunadal – Korsta – 
Ortviken. Bedömningen är mycket positiv till satsningen på ett logistkcentrum i 
området mellan Tunadal och Ortviken.  

Presskonferens om godsflöden i regionen 
23 januari – Handelskammaren genomför en presskonferens om godsflöden i 
regionen – bra som underlag vid senare utredningar. 

Extra bolagsstämma per capsulam 
Revisor Göran Ohlsson ställer fråga kring undertecknande av 
årsredovisningen med anledning av Hans Lennart Wormbs frånfälle.  

Beslut 
Styrelsen beslutar 
 
att hålla extra bolagsstämma Per Capsulam för att formellt anteckna valet 

av Per Magnus Forsberg till styrelsen. 
 
– – – – 

§ 63 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde är utsatt till 2009-03-02 med påföljande årsstämma och 
konstituerande sammanträde. 
 
– – – – 

§ 64 Avslutning 

Ordförande tackar för visat intresse och tillönskar alla närvarande en trevlig 
helg. Därmed avslutas sammanträdet. 
 
– – – – 
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