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Vad är syftet med propositionen?
Stadgarna är idag skrivna utifrån antagandet att föreningen väljer lekmannarevisorer och att det då är lämpligt att
ha två (2). Styrelse, ledning och nuvarande revisorer anser att det i nuvarande läge kan vara värdefullt för
föreningen att istället anlita en godkänd eller certifierad revisor och att det då bör vara möjligt att välja endast en
(1) revisor och en (1) revisorssuppleant.

Vad tillför en godkänd eller auktoriserad revisor?
Föreningen är idag en organisation med en omsättning på ca 12 miljoner och är även helägare till dotterbolaget
Boo Allaktivitetshus AB. När en verksamhet kommer upp i den storleken kan det vara lämpligt att ha en
godkänd eller auktoriserad revisor som objektivt och professionellt granskar räkenskaperna samt styrelsens och
ledningens arbete och på så sätt ser till att föreningens och andelsägarnas intressen tas tillvara på bästa sätt,
särskilt om det uppstår situationer då olika uppfattningar råder i en fråga.

Samma revisor blir ett värdefullt bollplank för styrelse och ledning och en viktig rådgivare som med sin särskilda
kompetens kan vara både den som påpekar kommande utmaningar och ser lösningar och på så sätt bidrar till att
trygga föreningens verksamhet. Något som just nu känns särskilt viktigt då föreningen är mitt i en stor utmaning
i och med branden och bygget av ett nytt hus via dotterbolaget Boo Allaktivitetshus AB.

Att som organisation ha en godkänd eller auktoriserad revisor är också något som bank och myndigheter ser som
en säkerhet vilket kan vara viktigt vid till exempel en låneansökan.

Förslag till beslut
Vi föreslår stämman att besluta om en förändring av stadgetexten gällande antal revisorer och
revisorssuppleanter som ska väljas av föreningsstämman i enlighet med nedanstående ordalydnad. (Ändringar
markerade i gult.) Nuvarande stadgetext finns längst ner, för att jämförelse enkelt ska kunna göras.

§8 Minst en revisor och minst en revisorssuppleant ska väljas vid föreningsstämman. Nacka kommun äger rätt
att därutöver utse en revisor jämte en suppleant.

§9 Styrelseledamot och styrelsesuppleant samt föreningsvald revisor samt revisorsuppleant väljes för tiden från
ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret.
Mandatperioden utgår för halva antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter vid årsstämma vart annat år.
Detsamma gäller för revisorer och revisorssuppleanter om flera sådana väljs. Mandattiden för ordförande och
kassör får ej sammanfalla. Mandattider för av kommunen utsedd revisor och revisorssuppleant fastställes av
kommunen. Styrelsen utser föreningens föreståndare.

Nuvarande stadgetext (för jämförelse)
§8 Revisorerna skall vara två jämte två suppleanter. Nacka kommun äger rätt att därutöver utse en revisor jämte
en suppleant.

§9 Styrelseledamot och styrelsesuppleant samt föreningsvald revisor samt revisorsuppleant väljes för tiden från
ordinarie föreningsstämma ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret.
Mandatperioden utgår för halva antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt en revisor vid ordinarie
årsstämma vart annat år. Mandattiden för ordförande och kassör får ej sammanfalla. Mandattider för av
kommunen utsedd revisor och revisorssuppleant fastställes av kommunen. Styrelsen utser föreningens
föreståndare.
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