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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Ändring av bolagsordning för dotterbolaget AB SLL
Internfinans
Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd

Ärendet
Landstingsdirektören har inkommit med förslag till ändring av bolagsordning för dotterbolaget AB SLL Internfinans.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att bolagsordning, § 7, för AB SLL Internfinans
(org nr 556449-9183) ändras i enlighet med landstingsdirektörens förslag.

Bilagor
1 Förslag till ändring av bolagsordning § 7
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande

2010-02-02
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 februari 2010.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 23 februari 2010.

Ärendet och dess beredning
Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 2 februari 2010 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna att bolagsordning, § 7, för AB SLL Internfinans (org. nr 556449-9183)
ändras i enlighet med vad som framgår av förslag i bilaga.
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Bilagor

Förslag till ändring av bolagsordning § 7
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaper
samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av
bolagsstämman två revisorer och två
revisorssuppleanter, vilka samtliga
ska vara auktoriserade revisorer.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets
årsredovisning jämte räkenskaper
samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av
bolagsstämman en revisor och en
revisorssuppleant, vilka bägge ska
vara auktoriserade revisorer.

Revisorns och suppleantens uppdrag
gäller till slutet av den ordinarie
bolagsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st
aktiebolagslagen som hålls under
det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Revisorns och suppleantens uppdrag
gäller till slutet av den ordinarie
bolagsstämma enligt 9 kap 21 § 1 st
aktiebolagslagen som hålls under
det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

FÖRSLAG 2010:19

4
LS 1001-0089

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Ärendet
Landstingsrevisorerna har i sin rapport över löpande granskning 2009 av
Landstingshuset i Stockholm AB rekommenderat att en översyn av
Aktiebolaget Stockholms Läns Landstings Internfinans bolagsordning görs
avseende antal auktoriserade revisorer och suppleanter. Aktiebolaget
Stockholms Läns Landstings Internfinans har fyra auktoriserade revisorer,
två ordinarie och två suppleanter. För övriga bolag inom LISAB-koncernen
anges två auktoriserade revisorer, en ordinarie och en suppleant.
Förslag till ändring av bolagsordning §7 framgår av bilaga 1.
Landstingshuset i Stockholm AB har vid styrelsemöte den 17 december
beslutat enligt verkställande direktörens förslag.

