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Kompletterande utskick inför Kommuninvests 
föreningsstämma den 16 april 2020.  
 
Bakgrund 
Föreningsstämman ska vart fjärde år besluta om revisor för föreningen. Vid utskicket av 
handlingarna inför föreningsstämman 2020 kom beslutsunderlaget i denna fråga inte 
med. Därför har handlingarna inför föreningsstämman kompletterats med 
 

- Reviderad kallelse med en ny punkt på dagordningen om Val av revisor 
- Beslutsunderlag med styrelsens förslag till revisor för perioden 2020 till 2024. 

 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Göran Färm   Tomas Werngren 
Ordförande   Verkställande direktör 

2020-04-02 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Föreningsstämman 
 



 
         2020-04-02 1 (2) 

Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-470 87 00 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: förnamn.efternamn@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.se 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

 
 
 
 

 
FÖRENINGSSTÄMMA 2020 
 
Kallelse 
Medlemmarna i Kommuninvest Ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie 
föreningsstämma torsdagen den 16 april 2020 kl. 14.00. Närvaro sker företrädesvis över 
internet i ett digitalt mötesformat. Se även tidigare utskickad information. 
 
Ärenden 

Nr Beskrivning Bilaga 
1 Stämman öppnas  - 
2 Val av ordförande vid stämman 1 
3 Upprättande och godkännande av röstlängd  - 
4 Val av två justerare  1 
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad - 
6 Fastställande av dagordning - 
7  Information om Kommuninvests verksamhet, ekonomi och framtidsplaner - 
8 Fastställande av stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening 2 
9 Fastställande av Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med 

riktlinjer och beslutsordning 
 
3 

10 Fastställande av ägardirektiv avseende föreningens företag 4 
11 Avveckling av förlagslån 5 
12 Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och 

granskningsrapport för föreningen och koncernen 
 
6 

13 Beslut avseende föreningen och koncernen om fastställelse av resultat-
räkning och balansräkning 

 
6 

14 Beslut avseende föreningen och koncernen om dispositioner beträffande 
föreningens och koncernens vinst eller förlust enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen  

 
 
6 

15 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 
direktören 

6 

16 Fastställande av arvoden till styrelsen 7-8 
17 Fastställande av arvoden för valberedningen i föreningen 9 
18 Fastställande av arvoden till revisorerna 7 
19 Fastställande av arvoden till lekmannarevisorerna 7 
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20 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen 10 
21 Fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningens företag 11 
22 Fastställande av arbetsordning för lekmannarevisorerna 12 
23 Val av styrelse och av styrelsens ordförande och vice ordförande 13,14 
24 Val av valberedning i föreningen och dess ordförande och vice ordförande 15 
25 Val av lekmannarevisorer 16 
26 Val av representanter till bolagsstämmorna i Kommuninvest i Sverige AB 

samt i övriga dotterbolag 
17 

27 Beslut om plats för nästa föreningsstämma 18 
28 Årlig insatsskyldighet - år 2019 19 
29 Förslag om bemyndigande att genomföra nyemissioner 20 
30 Val av revisor 21 
31 Stämman avslutas - 
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Distribution av kallelsen  
Kallelsen och bilagorna sänds i ett tryckt exemplar till alla medlemmars officiella postadress 
samt som en PDF-fil till medlemmarnas officiella e-postadress. Om vi fått uppgift om 
ombudets e-postadress, sänds en PDF-fil också till denna adress. Kallelsen och bilagorna 
finns även tillgängliga för nedladdning från www.Kommuninvest.se. 
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Val av revisor 2020 - 2024 
 
Bakgrund 
Vid den ordinarie föreningsstämman 2016-04-21 valdes revisionsbolaget KPMG AB 
till revisor intill slutet av den ordinarie stämma som hålls år 2020. 
 
Enligt stadgarna ska föreningsstämman utse en revisor för tiden intill slutet av den 
ordinarie stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. 
 
Upphandling av revisionstjänster 
Revisionsutskottet har på styrelsens och föreningsstämmans uppdrag genomfört en 
upphandling av revisionstjänster för den kommande perioden. Ingen överprövning av 
tilldelningsbeslutet har skett enligt besked från förvaltningsrätten. 
Styrelsen lämnar efter avslutad upphandling följande förslag till föreningsstämman. 
 
Förslag till beslut 
Stämman beslutar 
 
att intill slutet av ordinarie stämma som hålls år 2024 välja revisionsbolaget 
KPMG AB till revisor i föreningen, samt 
 
att uppdra till föreningens ombud att vid årsstämmorna i föreningens bolag rösta 
för att samma revisionsbolag där utses till revisor för samma period. 
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