
till Karin, Eva Gustavsson, ordforande@asrp.se, ASRP

Hej,

Jag har nu fått ytterligare möjlighet att sätta mig in i ärendet, och ytterligare information  
från flera håll.

Min sammantagna rekommendation till föreningen efter egna funderingar och denna
information är att ni håller årsstämman enligt den 13 september enligt den kallelse
som ligger ute på webbsidan (och avstår från den extrainsatta stämman). Jag anser
att det ligger i medlemmarnas bästa intresse nu. Det finns flera anledningar till detta:

• Först och främst - behovet av att hålla årsstämma för föreningen. En extrakallad stämma är
ju inte en årsstämma, och kommer därför inte att behandla samtliga ärenden som behöver
lösas för föreningen. Det är ett stort antal ärenden som ska behandlas på års stämman enligt
stadgarna. (Se punkt 7-20 samt 22 i §10 i stadgarna). T.ex. så behöver årsredovisningen och
revisionsberättelsen behandlas och fastställas, och verksamhetsplan och budget för året
fastställas. En extrastämma får enligt stadgarna enbart behandla de ärenden kallelsen till
extrastämman gäller (punkt 1-6 samt 21) enligt §11.

• Två olika stämmor tätt inpå varandra (en extrastämma och en årsstämma) ligger enligt min
mening inte i medlemmarnas intresse, utan riskerar att förvirra medlemmarna och stöka till
förberedelserna mellan mötena. Dessutom finns begränsning i stadgarna avseende tid och
kallelse mellan stämmor.

• Kallelsen till årsstämman har skett korrekt och i tid, och det finns god möjlighet för
medlemmarna att delta.
 
Jag är i min bedömning ovan medveten om att det finns en möjlighet för medlemmarna  
att begära att styrelsen kallar till en extrastämma, och att detta har gjorts. Men min slutsats  
av situationen i dagsläget är att det bästa för föreningen och föreningens medlemmar är  
att hålla årsstämman enligt ovan. (Oavsett syn på hur kallelse till extrastämman och  
årsstämman skedde).

Angående min revisionsberättelse för året – min revisionsberättelse och granskning avser  
verksamhetsåret 2019, och har redan avlämnats (signerad den 21 april 2020).  
Den information jag fått från styrelsen avseende inblandning i avelsrådets administration  
var att det fanns obligatoriska handlingar som avelsrådet inte skickat in trots flera påpekningar,  
där styrelsen till slut klev in och kompletterade ärenden, för att inte föreningen skulle tappa  
sin registrering hos SJV. Situationen under våren med spridningen av COVID-19 har vad jag  
förstått också inneburit temporära godkännanden, för uppföljning igen kommande år.

Om medlemmarna i föreningen inte är nöjda med styrelsens och/eller avelsrådets skötsel  
av föreningen, finns ju möjlighet att engagera sig och lyfta fram synpunkter eller alternativ  
till årsmötet.

Med vänlig hälsning
Anna Simula
Auktoriserad Revisor
Rådek KB


