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Dagordningen punkt 21-23    Bilaga 08 

HSB SÖDERTÖRN 

 

REDOVISNING AV VALBEREDNINGENS ARBETE 
UNDER 2018/2019, VAL AV STYRELSENS 
ORDFÖRANDE, BESLUT OM ANTAL STYRELSE-
LEDAMÖTER OCH VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 

Redovisning av valberedningens arbete under 2018/2019 

Valberedningen har haft sex dokumenterade möten. 

Information lades ut på hemsidan under november 2018 och blanketterna till nominering för 

HSB Södertörns styrelse och valberedning skickades ut både elektroniskt och via traditionella 

postgången under vecka 50, 2018. 

Valberedningen intervjuade följande: 

Förslag till nomineringar har lämnats på nio personer till HSB Södertörns styrelse. 

Intervjuer har utförts med de nominerade personerna samt med: 

 Några från styrelsen i HSB Södertörn 

 Styrelseordförande för HSB Södertörn 

 VD för HSB Södertörn 

Någon gemensam redovisning i styrelsen har däremot inte utförts. 

Viktiga aspekter vid val av styrelseledamöter: 

 Föryngring i styrelsen 

 Jämn könsfördelning 

 Ökad affärsmässighet 

 Ökad etnisk mångfald 

 Erfarenhet av organisationsuppbyggnad i företag/organisationer 

De nominerade personerna har bland annat blivit informerade om de skärpta krav på lämplighet 

som införts i lagen om Betaltjänster med anledning av att HSB Södertörn är godkänd som 

betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn. 

Valberedningen har även lämnat information om nya bestämmelser i lag om ekonomiska 

föreningar gällande tolkning av regler om företrädarjäv. Ny lagändring i Lag om ekonomiska 

föreningar föranleder ändringar i Normalstadgar för HSB-förening som kommer att behandlas 

vid 2019 års stämma. Valberedningen skall då lämna förslag till stämman på minst en och högst 

fyra Föreningsgranskare. Uppgiften är att granska föreningens rätt till insyn och inflytande i 

föreningen (HSB Södertörn) Uppdragsbeskrivning och anvisningar i övrigt har redovisats under 

hand. 

 

Med vänliga hälsningar   

Valberedningen för HSB Södertörn  

Lennart Olsson, Lena Ingren, Sune Strålind och Kajsa Wallin 
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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 

Styrelseordförande valdes på två år 2018 – varför inget val sker i år: 

Jonte Söderström, född 1965, har varit ordförande i HSB Södertörn sedan 2005. 

 

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: 

 Inger Andersson, står till förfogande för omval 

 Marie Sandqvist, står till förfogande för omval 

 Martina Styffe, har avböjt omval 

 Semina Mujkanovic, har avböjt omval 

Valberedningen föreslår enhälligt följande kandidater till styrelsen för en tid av 2 

år: 

 Inger Andersson omval 

 Marie Sandqvist omval 

 Maria Thöyrä nyval 

 Jan Perdahl nyval 
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Kort presentation av de föreslagna: 

Namn Inger Andersson Marie Sandqvist Maria Thöyrä Jan Perdahl 

Född år 1947 1961 1967 1951 

Typ av medlem Boendemedlems- 

gruppen 

Boendemedlems- 

gruppen 

Boendemedlems- 

gruppen 

Medlemsgruppen 

Funktion och 

mandattid 

Omval, ordinarie 

2 år 

Omval, ordinarie 

2 år 

Valberedningens 

förslag, nyval, 

ordinarie 2 år 

Valberedningens 

förslag, nyval, 

ordinarie 2 år 

Huvudsaklig 

utbildning 

Flickskola och 

yrkesutbildning, 

utbildad UGL-

handläggare 

Socionom Administratör 

och ledarskap 

Civilekonom 

Huvudsaklig 

arbetslivs- 

erfarenhet 

Banktjänsteman, 

utbildare i ledar- 

och 

grupputveckling 

Skolkurator Enhetschef inom 

en av Stockholm 

stads stadsdels-

förvaltningar 

Förvaltningschef 

på HSB 

Södertörn, 

regionchef och 

fastighetschef på 

Riksbyggen 

Ev. övriga 

uppdrag inom 

HSB 

Sekreterare i brf 

Paradisbacken, 

HSB-ledamot 

Ordförande i brf 

Vitsippan, HSB-

ledamot 

Sekreterare i brf 

Brunna,  

HSB-ledamot 

 

Andra 

väsentliga 

uppdrag 

   Ordförande i brf 

Hammarby Sjö 

Oberoende*** Ja Ja Ja Ja 

Övriga uppgifter Tidigare 

ordförande i en 

privat brf i 

Nacka 

 Erfarenhet från 

förenings- 

verksamheter 

Tidigare 

ordförande och 

ledamot i olika 

fastighetsbolag 

inom 

Riksbyggen 

***Oberoende i förhållande till förening och ledning 

Övriga nomineringar 

Följande nomineringar har valberedningen fått: 

 Martina Styffe, född 1993. Styrelsen sedan 2017 men tackat nej. Föreslagen som 

föreningsgranskare. 

 Semina Mujkanovic, född 1978. Styrelsen sedan 2017 men tackat nej. 

 Ronnie Fjällkeborn, född 1947. Tidigare ordförande i brf Docenten. Nominerad av 

medlemsgruppen. 

 Hans Carlsson, född 1941. Ordförande i brf Husbonden, Trångsund. 

 Peter Östergren, född 1943. Ordförande i brf Gröndal, Nynäshamn. Ingenjör. 

Följande ledamöter valdes 2018 och har ett år kvar på sin mandatperiod: 

 Staffan Paulusson, Farsta, född 1970, invald år 2012. 

 Per Kregert, Huddinge, född 1946, invald år 2003. 

 Kristin Ritter, Tullinge, född 1947, invald år 2016. 


