Hej!
Jag läste gårdagens YA med stort intresse. Det föranledde följande funderingar:
Är Årsstämman ogiltig?
Vid Årsstämman 20140911 fattas följande beslut enl protokollet





Man godkänner årsredovisningen inkl disposition av resultatet
Man beviljar styrelsen ansvarsfrihet
Man godkänner Kimos organisation med förändringar/Simrishamn
Ronny Nielsen avgår som ordförande och Thomas Hansson väljs till ny

Om man därefter läser de stadgar som antogs 2008-04-10 uppstår frågetecken
1. Möten punkt 4.3
Mötet är beslutsmässigt om minst hälften av medlemskommunerna är närvarande
Antalet medlemskommuner är enligt uppgift 13. På stämman fanns 3 närvarande
För att utomstående skall kunna bedöma om Årsstämman är korrekt genomförd måste det finnas en
uppgift om medlemmarnas antal och vilka som fanns representerade. Man brukar i en särskild punkt
skriva att stämman var beslutsför om stadgarna anger villkor. Frånvaron av den skrivningen inger
givetvis betänkligheter.
Konsekvens
Om Årsstämman formellt sett är ogiltig innebär det att Kimo arbetar utan godkänd årsredovisning
och med tidigare styrelse som ansvarigför driften. Thomas har i så fall inte rätt att företräda Kimo
och teckna firma.
Information
Om Årsstämman visar sig vara ogiltig skall pressen givetvis informeras om det korrekta
sakförhållandet.
Kimos företrädare har hittills vinnlagt sig om en saklig information och god kontakt med YA. Det
förtroendet måste givetvis vårdas.
Kimos resultat
Kalle, vid vårt möte den 22 september bedömde jag att Kimos förluster skulle uppgå till 1,5 milj.kr om
inga åtgärder vidtogs. Vid den tidpunkten kunde en stor del av förlusterna förhindras. Jag förutsätter
givetvis att alla åtgärder som då kunde genomföras har genomförts. Något har tillkommit
som gjort att förlusten trots insatserna ökat så dramatiskt – Upecon oräknat.
Upecons faktura
Efter att ha läst Upecons faktura skulle jag inte rekommendera er att ta en strid via domstol.
Jag är tyvärr väl förtrogen med denna typ av tvister.
Med den dokumentation som finns i riklig mängd föreslår jag förhandlingar som enda rimliga
lösningen.
Om Årsstämman var ogiltig blir tillvaron förmodligen ganska komplicerad.
Nu ägnar jag mig åt julfirande och överlåter funderingarna till era sakkunniga!
Hälsningar
Klas

