
Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2020 
 

Valberedningens uppdrag 

Det är valberedningens uppdrag att föreslå personer som de bedömer kommer verka för 

föreningens bästa i sina uppdrag. Valberedningen har i detta arbete beaktat tidigare 

erfarenheter, kunskap som de nominerade personerna har genom arbete eller tidigare 

engagemang, men också referenser där detta bedömts nödvändigt. 

 

Valberedningen är fristående styrelsen. 

 

Valberedningen konstaterar att följande styrelseledamöter önskar utträda ur styrelsen: 

 

• Leif Jonsson 

• Johan Rex 

• Daniel McKeirnan 

 

Valberedningen konstaterar att sedan årsstämman 2019 är följande styrelseledamöter 

valda för tiden fram till årsstämman 2021: 

 

• Anton Hellström 

• Erik Evers 

• Ingrid Lindberg 

 

Förlag till val av nya ordinarie styrelseledamöter 

 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Sofie Rispling till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

Sofie har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och därmed kunskap som kan komma 

föreningen väl till nytta. 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Linda Andersson till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

Linda har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och har genom sitt arbete som revisor 

kunskap som kan komma föreningen väl till nytta. 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Andrea Röjmalm till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

Andrea har genom sitt arbete som jurist kunskap som kan komma föreningen väl till 

nytta. 

 

Förslag till omval av ordinarie styrelseledamöter 

 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Herman Ohlsson till 

ordinarie styrelseledamot för en tid om ett år. 

Herman har varit styrelseledamot i två år och har god kunskap om föreningens 

ekonomi. 

• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Daniel Högström till 

ordinarie styrelseledamot för en tid om två år. 

Daniel har varit styrelseledamot i två år och har god kunskap om föreningens 

ekonomi. 



• Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Ylva Hägglund till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om ett år. 

Ylva har varit styrelseledamot i två år och god kunskap om föreningen. 

 

Förslag till ordförande i styrelsen 

 

• Valberedningen föreslår att Daniel Högström väljs till ordförande i föreningen. 

Daniel har varit styrelseledamot i två år. Under dessa två år har han arbetat med 

föreningens ekonomi, och är därmed väl insatt i denna. Utöver detta har han en tydlig 

idé för hur föreningen och fastigheten ska förvaltas det kommande året. 

 

Valberedningen konstaterar att styrelsen, om stämman antar valberedningens förslag, 

kommer att bestå av: 

• Daniel Högström 

• Ingrid Lindberg 

• Herman Ohlsson 

• Ylva Hägglund  

• Anton Hellström 

• Erik Evers 

• Linda Andersson 

• Sofie Rispling 

• Andrea Röjmalm 

 

samt Bo Hallgren, utsedd HSB-representant. 

 

Förslag till internrevisor 

 

• Valberedningen föreslår att Daniel Stafsing väljs till internrevisor. 

Daniel har ett stort intresse för föreningen och hur den förvaltas, vilket passar rollen 

väl. 

 

Förslag till internrevisorsuppleant 

 

• Valberedningen föreslår att Andreas Ährlund-Richter till internrevisorsuppleant. 

Anderas har bott i föreningen länge och har stort intresse för hur den förvaltas, vilket 

passar rollen väl. 

 

Förslag till valberedning 

 

• Valberedningen lämnar inget förslag. Ellen Sjöberg står till förfogande om stämman 

så önskar. 

Valberedningen noterar att den enligt stadgarna behöver bestå av lägst två 

medlemmar och att förslaget inte når upp till dessa krav. Det går dock emot god sed 

att valberedningen nominerar sig själv. 

 

 

 

 

 



Arvode  

För att arvodet ska vara i paritet med jämförbara föreningar i Stockholms innerstad föreslår 

valberedningen en ändring av arvoden till förtroendevalda i föreningen med ett prisbasbelopp, 

från tre till fyra, för kommande verksamhetsår. Detta innebär således att styrelsearvode 

uppgår till fyra prisbasbelopp, tre middagar samt enkel förtäring vid möten. Därtill att 15 % 

av prisbasbeloppet utgår i arvode till ordinarie revisor och att 15 % av prisbasbeloppet utgår i 

arvode till valberedningen. 


