
Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2016 

 

Styrelse: 

Valberedningen konstaterar att följande styrelseledamöter önskar utträda ur styrelsen: 

 Gustaf  Svenhed 

 Madeleine Martinsson 

 

Valberedningen konstaterar att sedan årsstämman 2015 är följande styrelseledamöter valda 

för tiden fram till årsstämman 2017: 

 Patrick Siegbahn 

 Robert Hammarstedt 

 Therese Udén 

 

Förslag till nya ordinarie styrelseledamöter: 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Ingrid Lindberg till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Sanna Karlsson till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Henrietta Nygren till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Florence Valtersson till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Beatrice Lundell till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

Förslag till omval av ordinarie styrelseledamöter: 

Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Leif Jonsson till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år samt Oscar Olsson till ordinarie styrelseledamot för en tid 

om ett år. 

 

Ordförande i styrelsen: 

Valberedningen föreslår att Patrick Siegbahn väljs till fortsatt ordförande i styrelsen. 

 

Valberedningen konstaterar att styrelsen, om stämman antar Valberedningens förslag, 

kommer att bestå av: 

1. Patrick Siegbahn 

2. Robert Hammarstedt 

3. Leif Jonsson 

4. Oscar Olsson 

5. Therese Udén 

6. Ingrid Lindberg 

7. Sanna Karlsson 

8. Henrietta Nygren 

9. Florence Valtersson 

10. Beatrice Lundell 

samt den ledamot HSB utser för uppdraget som HSB-representant i styrelsen. 



Revisor och revisorssuppleant: 

Valberedningen föreslår att nuvarande revisor Kristin Gejrot samt nuvarande 

revisorssuppleant Curt Hardegård väljs om på en tid om vardera ett år. 

 

Arvode: 

Valberedningen föreslår ingen ändring av arvoden till förtroendevalda i föreningen utan 

rekommenderar att stämman ska besluta att behålla arvodena på samma nivå som föregående 

år. Detta innebär att fastställa arvoden till styrelseledamöter, revisorer, valberedning och 

andra funktionärer i föreningen för det kommande verksamhetsåret innebärandes att 

styrelsearvode uppgår till tre prisbasbelopp, tre middagar samt enkel förtärning vid möte. 

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

årisbasbeloppet i arvode till valberedningen. 

 

Valberedning: 

 

Kristina Stavne önskar utträda ur Valberedningen. Valberedningen föreslår att stämman 

beslutar att Valberedningen ska bestå av Fredrik Seemann (omval), Anna Hillinge (nyval). 

 

 

 

 


