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Dagordningen punkt 21-23    Bilaga 07 

 

 

REDOVISNING AV VALBEREDNINGENS ARBETE 
UNDER 2019/2020, VAL AV STYRELSENS 
ORDFÖRANDE, BESLUT OM ANTAL STYRELSE-
LEDAMÖTER OCH VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 

Redovisning av valberedningens arbete under 2019/2020 

Vid föreningsstämman 2019 valdes följande Valberedning. 

Lennart Olsson Ordförande 

Lena Ingren  Ledamot / sekreterare 

Robert Nuse       Ledamot 

Anders Löfgren                      Ledamot 

Årets stämma äger rum genom enbart poströstning tisdagen den 30 juni 2020.                                                          

Valberedningen har utsett Pernilla Bonde HSB Riksförbund att vara ordförande. I tur att avgå 

från styrelsen är: Jonte Söderström, Staffan Paulusson, Kristin Ritter och Per Kregert. 

Valberedningen har haft fem dokumenterade möten till dags dato. 

Information lades ut på hemsidan under november 2019 och blanketterna till nominering för 

HSB Södertörns styrelse och valberedning mm. skickades ut elektroniskt och via den 

traditionella postgången under vecka 50 / 2019. 

I tur att avgå från Valberedningen är Lena Ingren som står till förfogande för omval. 

Vägledande inför rekrytering skall vara föryngring, jämn könsfördelning, ökad affärsmässighet, 

ökad etnisk mångfald och erfarenhet av organisationsuppbyggnad i företag och organisationer. 

Förslag till nomineringar har lämnats av totalt nio personer. Individuella interjuver har utförts 

med samtliga styrelseledamöter samt Vd. Ulf Tapper och vice vd. Jimmy Bergman. 

Samtliga avgående styrelseledamöter står till förfogande för omval. 

Bo Beckman har lämnat besked att han inte står till förfogande som Föreningsgranskare. 

Inget förslag till nominering i Valberedning har lämnats. 

 

Huddinge 12 mars 2020   

Valberedningen för HSB Södertörn  

Lennart Olsson (ordförande), Lena Ingren, Robert Nuse och Anders Löfgren 

(Datum för föreningsstämman reviderat 2020-06-10 / Katarina Eliasson e.u.) 
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En enhällig valberedning föreslår att fullmäktige väljer följande personer till: 

 

Enligt stadgarna § 23 består styrelsen av lägst fem och högst elva styrelseledamöter. 

Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter med undantag för 

de som ska utses i enlighet med lag om styrelserepresentanter för de privatanställda. 

 

 
Dagordningen, punkt 21 

Val av styrelsens ordförande för en tid av 2 år 

Jonte Söderström, född år 1965: Jonte värnar om demokrati, samarbete, solidaritet, öppenhet 

och kunskapsutbyten. Jontes ambitioner med styrelseuppdraget är fortsatt byggnation i samtliga 

kommuner, fler förvaltningsuppdrag, fortsatt utveckling av tjänster till brf:er. För Jonte är  

HSB Södertörn samverkan. Ombudsman i Byggnads. Ordförande i styrelsen sedan 2005. 

Valberedningen föreslår enhälligt följande kandidat till styrelsens ordförande för 

en tid av 2 år: 

• Jonte Söderström, omval 
 

Dagordningen, punkt 22 

Beslut om antal styrelseledamöter  

En enhällig valberedning föreslår föreningsstämman att styrelsen ska bestå av åtta (8) 

förtroendevalda ledamöter. 

 

Dagordningen, punkt 23 

Val av styrelseledamöter 

I tur att avgå ur styrelsen är: 

• Staffan Paulusson, står till förfogande för omval 

• Per Kregert, står till förfogande för omval 

• Kristin Ritter, står till förfogande för omval 

Valberedningen föreslår enhälligt följande kandidater till styrelsen för en tid av  

2 år: 

• Staffan Paulusson omval, 2 år 

• Per Kregert omval, 1 år 

• Kristin Ritter omval, 2 år 
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Kort presentation av de föreslagna: 

Namn Staffan Paulusson  Per Kregert Kristin Ritter 

Född år 1970 1946 1946 

Funktion Vice ordförande Ledamot Ledamot 

Invald år 2012 ordinarie 2003 ordinarie 2016 ordinarie 

Styrelsens 

utskott/arbets-

grupp 

Brf-kontakt, 

kommundelsträffar 

Ledamotsgruppen Ledamotsgruppen 

Huvudsaklig 

utbildning 

Tekniskt gymnasium 

och universitetsstudier 

inom teknik och 

information 

 Socionom 

Huvudsaklig 

arbergslivs-

erfarenhet 

Dokumentations-

specialist på 

Infranord AB 

Pensionär,  

tidigare 

lastskadereglerare 

Pensionär, tidigare 

biträdande 

stadsdelsdirektör, 

produktionsdirektör 

Ev. övriga 

uppdrag inom 

HSB 

HSB-ledamot HSB-ledamot  

Andra väsent-

liga uppdrag 

   

Oberoende* Ja Ja Ja 

*Oberoende i förhållande till förening och ledning 

Övriga nomineringar 

Följande nomineringar har valberedningen fått: 

• Ronnie Fjällkeborn, född 1947. Nominerad av medlemsgruppen. 

• Firas Danil, född 1998. Ledamot i brf Klövern, Hallunda. Juriststuderande. 

• Kurt Ahlkvist, född 1942. Ledamot i brf Framtiden, Nynäshamn. 

• Jenny Langseth, född 1972. Suppleant i brf Konvaljen, Tullinge 

• Gunnar Sandgren, född 1949. Ordförande i brf Briggen, Nynäshamn. Pensionär, tidigare 

ekonom. 

• Ytterligare en nominering som senare återtagits 

Följande ledamöter valdes 2019 och har ett år kvar på sin mandatperiod: 

• Inger Andersson, Huddinge, född 1947, invald år 2017. 

• Marie Sandqvist, Nynäshamn, född 1961, invald år 2018. 

• Maria Thöyrä, Hallunda, född 1967, invald år 2019. 

• Jan Perdahl, Stockholm, född 1951, invald år 2019. 

 


