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KALLELSE 
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA – 26 september 2020 

Datum och tid:  lördagen den 26 september kl. 10.00 – 11.00 
Plats:   trädgården i 5:an  
 
1. Stämman skall fatta beslut om vilken revisionsbyrå som anlitas för 

uppdraget som föreningens externrevisor inkl. externrevisorssuppleant.   
BAKGRUND I ett stämmobeslut beslöt föreningen att istället för att ha en 
internrevisor, istället anlita en externrevisor.  

BESLUT Styrelsen har tagit in offerter från tre olika revisionsbyråer; PwC, BDO och 
BoRevision. Beslutet om vilken firma som ska anlitas för revisorsuppdraget görs 
av en föreningsstämma, d.v.s. styrelsen kan inte själva fatta ett sådant beslut, 
utan kan endast komma med en rekommendation till stämman. I offerterna 
ingår förutom uppdraget som externrevisor även en externrevisorssuppleant 
vilket innebär att om stämman väljer någon av firmorna för uppdraget så 
avgår inte bara Helene Jongeling som internrevisor, utan även Christer 
Rönnblad som internrevisorssuppleant.  

STYRELSEN REKOMMENDATION Styrelsen rekommenderar stämman att välja 
BoRevision för uppdraget, eftersom de är billigast men även upplevs vara 
tillgängliga och snabba i sin kommunikation med oss som liten föreningen samt 
att de har kontor lokalt i Stockholm.   

2. Stämman skall fatta beslut om antagande av styrelsens förslag på 
ordningsregler som ska gälla i föreningen.  

Styrelsen har tagit fram förslag på ordningsregler eftersom det i dagsläget 
saknas och för att det är behövs bl. a. för att:  

• Stadgar anger att det skall finnas ordningsregler 
• Förbättra skötseln av tvättstugan/torkrum  
• Säkerställa fastigheternas brandsäkerhet 
• Förbättra ordning och reda i fastigheternas utrymmen 

  
Varmt välkomna! 
STYRELSEN 
 
Bifogar  

• Kostnadssammanställning,  
• Offerter från PwC, BDO och Borevision samt allmänna villkor för de två sistnämnda, 
• Fullmakt  
• Förslag på ordningsregler 
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DAGORDNING 
 
1. Öppnande  

2. Val av stämmoordförande  

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  

4. Godkännande av dagordningen  

5. Val av två justerare tillika rösträknare  

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst  

7. Fastställande av röstlängd   

8. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor:  

1) Beslut om vilken revisionsbyrå som anlitas för uppdraget som 
föreningens externrevisor inkl. externrevisorssuppleant. 

 Alternativ:  
a) PwC 
b) BDO 
c) BoRevision (styrelsens rekommendation) 

 2)Stämman skall fatta beslut om antagande av styrelsens förslag 
på ordningsregler som ska gälla i föreningen. 

9. Föreningsstämmans avslutande 
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