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Arbetsordning för styrelsen 

Bolagsstämman 

1 Företagets högsta beslutsorgan är bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma hålles 
inom 6 månader efter räkenskapsårets slut 

Bolagets ledning 

2 Bolagets ledning skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter respektive 
verkställande direktör (VD)   

3 Styrelsen svarar enligt lag för bolagets organisation och förvaltning av bolagets 
angelägenheter. Styrelsen skall se till att bolagets organisation är utformad så att 
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt.  

4 Styrelsen skall fortlöpande kontrollera bolagets ekonomiska situation. Genom bl a 
kvartalsvis avrapportering kan styrelsen fullfölja sin bedömningsskyldighet enligt 
lag (ABL 8:4) och god styrelsesed. 

5 Styrelsen har tillsammans med VD det övergripande ansvaret för bolagets externa 
kommunikation innefattande bl a årsredovisning.  

6 Arbetsfördelningen mellan styrelseledamöter och styrelsens arbetsrutiner anges i 
detta dokument - se "arbetsordning för styrelsen" nedan. 

Verkställande direktören (VD) 

7 VD skall svara för bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar. VD skall sörja för att bolagets bokföring fullgöres i 
överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande 
sätt.  

8 Den principiella arbetsfördelningen mellan styrelse och VD regleras av: 
• styrelsens arbetsordning enligt nedan 

• styrelsens särskilda instruktion för VD i Storytel AB (publ)- se "Instruktion 
från styrelsen till VD för Storytel AB (publ)” 
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Arbetsordning för styrelsen 

Sammanträden 

9 Styrelsen skall sammanträda normalt 4 gånger eller fler per år.  

10 Extra styrelsemöte skall hållas då VD eller styrelseledamot så begär.  
11 När anledning finns kan styrelsesammanträde hållas per telefon eller per 

capsulam. 
12 Till styrelsemöten kan medarbetare kallas för föredragning eller sakkunnig 

belysning av enskilda ärenden. 

Protokoll, sekretess och kommunikation 

13 Protokoll från styrelsemöten skall med tillhörande bilagor redovisa styrelsens 
överväganden, beslut och beslutsunderlag. Vidare skall person- eller 
konkurrensskäl beaktas vid utformningen av protokoll för undvikande av skada 
för bolaget eller enskild person. 

14 Protokoll får inte distribueras till andra än styrelseledamöter, VD och revisor. De 
skall efter justering förvaras i original inlåst i bolagets arkiv liksom styrelsens 
medlemmar förvarar sina kopior på betryggande sätt. Protokollet utsändes efter 
sammanträdet. 

15 Styrelseledamots lojalitetsplikt innebär att ledamot är lojal med de beslut som 
styrelsen fattar. Varje ledamot har emellertid rätt att till protokollet foga sin 
avvikande mening.  

16 Extern och intern information om styrelsebehandlade frågor skall ske med 
iakttagande av den sekretess som lagar och förordningar föreskriver. 

Beslut och förberedelsematerial 

17 Styrelsens beslut skall fattas med beaktande av krav på bl a jäv, underlag, 
genomarbetning, precision och ärendenas angelägenhetsgrad. För vissa beslut 
gäller särskilda bestämmelser om undertecknande, t ex: ABL 8:35 - 39, ÅRL 2:7. 

18 Inför styrelsemöte skall nödvändigt förberedelsematerial inklusive föreslagen 
agenda sändas ut 5 arbetsdagar i förväg.    

Arbetsordningen 

19 Styrelsen skall minst en gång per år pröva och fastställa sin arbetsordning.  
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Intern kontroll 

20 Styrelsen har enligt ABL 8:4 ansvar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter inklusive erforderlig kontroll. Detta ansvar och 
tillsynsskyldighet kan inte överlåtas på någon annan. 

21 Väsentliga inslag i styrelsens tillsyn av bolagets kontrollmiljö och kontrollarbete 
ingår i styrelsens bedömningsskyldighet (se punkt 22 ovan) och i styrelsens 
instruktion till VD om VDs ansvar och uppgifter. 

22 Vid behov initierar styrelsen de ytterligare åtgärder som kan erfordras. 

Firmateckning 

23 Regler om firmateckning beslutas på det konstituerande styrelsemötet. Dessutom 
skall VD alltid ha rätt att teckna firman för löpande förvaltningsåtgärder enl ABL 
8:29.  

Övriga ärenden 

24 Övriga ärenden följer lagar, förordningar, avtal och praxis.  
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