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VD och ordinarie styrelseledamöter i de kommunala bolagen samt ledamöter i Kommunfullmäktige

Inbjudan till bolagsdag med de kommunala bolagens årsstämmor
Härmed inbjuds VD och ordinarie styrelseledamöter i de kommunala bolagen
samt ledamöter i Kommunfullmäktige att närvara vid Bolagsdagen där de
kommunala bolagens årsstämmor för verksamhetsåret 2018 hålls. Samtliga
bolag har samordnat sina årsstämmor enligt följande:
Datum och tid: Onsdagen den 3 april 2019 med start 08.00.
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan
Tider för dagen:
08.00
Inledning
08.15
Årsstämmorna startar
09.00
Kaffepaus
09.30
Årsstämmorna återupptas
12.00
Gemensam mingellunch i Kulturhusets teaterfoajé
13.00
Årsstämmorna återupptas
14.30
Kaffepaus
14.45
Årsstämmorna återupptas
16.00 ca
Bolagsdagen avslutas
Borås Stad/Borås Stadshus AB vill lyfta fram koncernperspektivet. Därför är
Bolagsdagen en heldag där bolagens styrelser och fullmäktigeledamöter bjuds
in att närvara under hela dagen för att få en helhetsbild av den verksamhet
som bedrivs i samtliga Borås Stads bolag.
Stämmorna avverkas i den takt de blir klara. Stadsledningskansliets bolagsgrupp är behjälpliga och håller helt i stämmornas formaliadel inklusive ordförande- och sekreterarskap. Bolagets ordförande öppnar dock stämman och ges
då även möjlighet till ett kort inledningsanförande. Under stämmorna ska presentationsdelen lyftas fram. Bolagets VD och/eller ordförande presenterar
verksamheten enligt tidplan nedan, där fokus i presentationen ska ligga på väsentliga händelser under året och bolagets del i koncernnyttan/visionen.
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Presentationsavsnittet avslutas med möjlighet att ställa frågor till bolagets ordförande och VD. Rätt till arvode/ersättning föreligger för dagen. Ledamöter i
bolagsstyrelse ersätts av bolaget. Fullmäktigeledamöter som inte är ledamot i
bolagsstyrelse ersätts av fullmäktige.
Stämmorna kommer att vara öppna för allmänheten och representanter för
massmedia.
Föranmälan:
Föranmälan krävs, anmäl er via följande länk senast den 15 mars 2019. Glöm
inte att ange eventuell specialkost.
Vid eventuella frågor kontakta evelina.pirs@boras.se
https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=edcfbfa816ea
Ordningsföljd och tidplan:
Företag
AB Bostäder i Borås
Fristadbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
Viskaforshem AB
AB Toarpshus
IBAB
Borås kommuns Parkerings AB
Borås Djurpark AB
Borås Energi och Miljö AB
Borås Elnät AB
Akademiplatsen AB
BoråsBorås TME AB
Inkubatorn i Borås AB
Borås Stadshus AB

Tid till VD/ordförandes förfogande
25 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
10 min
25 min
20 min
10 min
10 min
10 min
15 min

Med vänlig hälsning
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Kopia till:
Kommunalråden
Gruppledarna i Kommunstyrelsen
Svante Stomberg
Camilla Christensen

Marie Ingvarsson
Receptionen i Stadshuset
Stadsrevisionen
Per-Olof Höög

