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Ämne: Angående bolagets styrelsemöte 13 juli
Hej Henrik!
Med anledning av det som hänt i fastighetsbolaget så begär vi härmed in allt underlag från bolaget
gällande styrelsemötet (kallelse samt underlag, dagordning mm) då det finns frågetecken kring
protokollet.
Vi vill också ha en skriftlig redogörelse från dig för resonemanget kring avtalet senast måndag den 20
september kl 8.

Detta kommer sedan att behandlas på kommunstyrelsens möte den 28 september, då du som vice
ordförande i bolaget bjuds in för att även göra en muntlig redogörelse.
Då förvaltningen arbetar med att reda ut allt juridiskt kring detta och vi kommer att ta extern
hjälp för att utreda vad som hänt samt det juridiska ansvaret behöver vi även ha styrelsens
arbetsordning, delegeringsordning och andra relevanta instruktioner.

Du skickar allt underlag till anna.bryntesson@sunne.se
Vi ber också styrelsen att skicka in alla andra beslut av vikt och om det finns fler
styrelseprotokoll som ännu inte inkommit.
Vi ber också att inga fler beslut av vikt ska fattas innan den nya styrelsen är på plats, om det inte
är absolut nödvändigt och att vice ordförande håller presidiet löpande informerad.
Kommunstyrelsens presidium
Kristina Lundberg, kommunstyrelsens ordförande
Tobias Eriksson, kommunstyrelsens förste vice ordförande
Henrik Frykberger, kommunstyrelsens andre vice ordförande
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