
Information från ordföranden: 

Styrelsekonferens i Uddevalla LBC 21 – 22 augusti 2020 

 

Styrelsen genomförde den årliga konferensen med styrelsemöte fredagen den 21 och lördagen den 

22 augusti.  

Deltagare var från styrelsen ordförande Roger Johansson och ledamöterna Heidi Jolanki, Tony 

Ellmarker, Robert Olsson, Christina Lindberg Sällström, suppleanten Ingemar Karlsson samt från 

personalen vd Mats Gillberg, Lena Hansson och Håkan Frendberg. Suppleanten Thomas Andersson 

hade anmält förhinder. 

Till konferensen hade styrelsen mottagit en skrivelse från några delägare. I skrivelsen framhåller 

undertecknarna att de är eniga i att LBC:s ledning och personal förvaltat bolaget på bästa sätt och att 

LBC går bättre än någonsin. Man uttrycker sin oro för konsekvenserna av årsstämman den 13 juni 

och vill ha svar på hur Uddevalla LBC AB kommer att vara organiserad i framtiden. 

Förtroende för verkställande direktören 

Samtliga ledamöter och närvarande suppleant, utom Christina Lindberg Sällström, uttalar att de har 

förtroende för vd Mats Gillberg. Christina Lindberg Sällström anser att vd skall entledigas.  

Styrelsen avser inte entlediga vd. 

Missnöje 

Missnöjesskrivelsen har styrelsen tidigare skriftligen besvarat. Vid konferensen behandlades ånyo 

kritiken punkt för punkt. 

Styrelsen konstaterar att relationerna mellan delägare uppvisar exempel på helt oacceptabla 

händelser. Sådana får inte förekomma och kan dessutom skada relationerna till våra kunder. 

Styrelsen konstaterar att NCC skriftligen meddelat att LBC följt NCC:s önskemål vad avser lagbilar. 

NCC dementerar de rykten om uppsägning av avtal mm som cirkulerat.  

Delägare kan genom styrelsen göra ansökan om hyrköpsavtal av inventarier som LBC köper och äger 

tills fullständig reglering är gjord. Tångs Transport har ett hyrköpsavtal av asfaltsflak. Alexander 

Gillberg Transport AB har haft ett hyrköpsavtal av ett släp som var slutreglerat i början av 2020. 

Villkoren för ett hyrköpsavtal är att parterna är överens om en avbetalningsplan där man reglerar 

både amortering och ränta. 

Kranbilen, som övertogs från Uddevalla Energi som ett villkor för en affär, är till salu, liksom bil 155 

(BON 132). Det är bara att anmäla intresse till styrelsen på vanligt sätt. 

Påståendet om särbehandling av enskilda för att få in unga åkare är felaktigt. De intresseanmälningar 

som inkommit har behandlats lika. Att få in nya åkare är ett problem, inte minst då det krävs kapital 

för att komma ingång med ett bolag. Denna fråga har för några år sedan uppdragits åt en kommitté 

att arbeta med och komma med förslag, men det arbetet har inte kommit igång. 

Uppgifterna om arbetsmiljöproblem och missnöje bland personalen saknar grund. Samtliga anställda 

vid kontoret har skrivit till styrelsen och meddelat att de har fullt förtroende för vd Mats Gillberg och 

att LBC är en trivsam och fin arbetsplats. 



Jag kan konstatera att LBC går bättre än på många år. Vi har lämnat utdelning på aktierna för första 

gången i bolagets historia och vi har lämnat återbäring på den fasta provisionen. Att i det läget mötas 

av krav på att entlediga verkställande direktören är märkligt och något jag inte upplevt tidigare. Vi 

kommer att inbjuda samtliga delägare till ett gemensamt möte för att gå igenom frågorna. 

Transportöravtalet 

Samtliga delägare har undertecknat transportöravtalet.  

Vid konferensen gick vi igenom transportöravtalet punkt för punkt. Ingen hade några kommentarer 

på innehållet. Total enighet råder om att avtalet skall följas. 

Det konstateras att det förekommer att delägare fakturerar själva eller driver konkurrerande 

verksamhet. Likaså förekommer att priser och villkor diskuteras med utomstående trots 

tystnadsplikten.  

Kontakt kommer att tas med de delägare där det råder oklarheter om efterlevnaden av 

transportöravtalet. 

Aktier och aktieägaravalet 

LBC AB eller LBC ek. för. får inte köpa aktier i LBC enligt lag. Konsekvensen av detta är att den som 

önskar sälja aktier endast kan göra det till en annan aktieägare eller, om någon sådan köpare inte 

finns, till någon utomstående då hembudet då inte kommer att åberopas. 

Detta är inte tillfredsställande och på något sätt måste vi försöka finna en lösning. 

Aktieägaravtalet är en relation mellan aktieägarna och LBC AB är inte part i detta. 

Övrigt 

Övriga frågor som behandlades var den negativa indexutvecklingen i våra avtal januari till juni 2020 

(drivmedel -17,2 procent, det generella transportindexet -3,3 procent), vad vi kan göra med tomten 

på Björbäck, Svenslandstippen som i sommar blivit ställd i gott skick och marknadsföring. 

Det är tråkigt att det cirkulerar missuppfattningar och felaktiga uppgifter bland delägarna. I stället för 

att tro är det bättre att veta. Är det något man undrar över eller funderar på - fråga. Vi är fullständigt 

transparenta och svarar gärna på frågor för att undvika missförstånd och ryktesspridning. 

 

Uddevalla 2020-08-30 

 

Med vänlig hälsning 

Roger Johansson 


