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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Utseende av lekmannarevisorer i vissa stiftelser m. fl.
Ärendet
Landstingsfullmäktige har att utse lekmannarevisorer enligt nedan.
Stiftelsen Vira Bruk
För ett år i taget ska utses två revisorer, länsstyrelsen och Stockholms läns
landsting i utser vardera en revisor.
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av tre revisorer som
utses för ett år i taget. Stockholms läns landsting, Stockholms kommun och
stiftelsens styrelse utser vardera en revisor. Den av styrelsen utsedde revisorn ska vara auktoriserad revisor.
Stockholms Konserthusstiftelse
Enligt stadgarna utser Stockholms läns landsting en revisor för ett år i taget.
Stiftelsen Stockholms läns museum
Styrelsens och verkställande tjänstemannens förvaltning samt stiftelsens
räkenskaper skall årligen granskas av två revisorer, som utses av stiftarnas
fullmäktige för tiden från det att revisionsberättelse har avgivits för
kalenderår då allmänna val har ägt rum till motsvarande tidpunkt efter
närmast följande allmänna val. En av revisorerna skall vara auktoriserad
revisor.
Stockholmsregionens Europaförening och Stockholmsregionens
Europakontor AB
På ordinarie föreningsstämma/bolagsstämma skall årligen väljas en
kvalificerad revisor jämte ersättare för tiden intill dess ordinarie
föreningsstämma/bolagsstämma hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet. Stockholms kommun, Stockholms läns landsting och
Kommunförbundet Stockholms län äger härutöver utse var sin
lekmannarevisor för samma tid.
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Tiohundranämnden
Fullmäktige har att utse två lekmannarevisorer. Mandatperioden vara fyra
år från och med den 1 januari året efter det att allmänna val hållits i hela
landet.
Tiohundra AB
Fullmäktige har att utse två lekmannarevisorer för tiden intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2011 utse
en lekmannarevisor för Stiftelsen Vira Bruk
en lekmannarevisor för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
en lekmannarevisor för Stockholms Konserthusstiftelse
att från tid då revisionsberättelse avgivits för år 2010 intill motsvarande
tidpunkt efter närmast följande allmänna val utse
en lekmannarevisor för stiftelsen Stockholms läns Museum
två lekmannarevisorer för Tiohundranämnden
att för tiden från ordinarie föreningsstämma/bolagsstämma 2011 intill
slutet av ordinarie föreningsstämma/bolagsstämma som hålls under det
fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet utse
en lekmannarevisor för Stockholmsregionens Europaförening
en lekmannarevisor för Stockholmsregionens Europakontor AB
två lekmannarevisorer för Tiohundra AB

