Kallelse och föredragningslista
Härmed kallas till sammanträde med styrelsen för Stockholms stads
Parkerings AB torsdagen den 8 oktober 2020 kl. 09:00. Samling sker kl. 08:50
i receptionen på nedre plan. Möjlighet finns att delta i sammanträdet på
distans, via Skype.
Enligt Stockholm Parkerings Arbetsordning får ordförande i samråd med vice

ordförande, om särskilda skäl föreligger, i kallelsen till sammanträdet föreslå
att styrelseledamot, suppleant, arbetstagarrepresentant och annan får närvara
på distans.
Det ska framgå av kallelsen till respektive ordinarie styrelsemöte om
möjlighet finns att delta på distans och ordinarie styrelseledamöter ska i svar
på kallelsen ange om de samtycker eller inte till att så sker. För att deltagande
på distans ska vara möjligt krävs att samtliga ordinarie styrelseledamöter går
med på det.
Ledamot, suppleant, arbetstagarrepresentant eller annan som önskar delta på
distans ska anmäla detta till ordföranden eller styrelsens sekreterare senast tre
arbetsdagar innan styrelsesammanträdet.
Instruktion:

•
•
•
•

Denna kallelse och föredragningslista avser styrelsesammanträdet 8
oktober 2020.
Som ordinarie ledamot i styrelsen godkänner du möjligheten till att
delta på distans, genom att svara på detta mail med ett skriftligt
godkännande.
Anmäl om du avser delta via distans till ordföranden eller styrelsens
sekreterare senast tre arbetsdagar innan styrelsesammanträdet.
Svara gärna snarast.

Har ni frågor gällande detta kan ni vända er till Lisbeth Gatenborg.
lisbeth.gatenborg@stockholmparkering.se

Förhinder att närvara vid styrelsemötet anmäls till Lisbeth Gatenborg, telefon:
08-772 97 34, E-post: lisbeth.gatenborg@stockholmparkering.se
Väl mött!
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Föredragningslista
1.

Godkännande av föredragningslistan

2.

Justering av styrelsens protokoll

3.

Protokoll från sammanträde den 11 juni 2020

4.

Årsprognos och tertialrapport 2/2020

5.

Finansiell månadsrapport

6.

Yttrande revisionsrapport

7.

Marknadsrapport (hemlig)

8.

Stockholm Parkerings AB:s Kundundersökning 2020

9.

Inriktningsbeslut P-hus Farsta Strand

10. Kompletterande ägardirektiv
11. Övriga anmälningsärenden, remissvar, protokoll
12. VD-rapporter (muntligt)
13. Övriga frågor
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