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Valberedningens förslag till beslut inför årsstämman 2021 
 

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 har under året bestått av Ellen Sjöberg och David (Vladislav) Ban. 

 

Valberedningen är fristående styrelsen. 

 

Valberedningen konstaterar att följande styrelseledamot önskar utträda ur styrelsen: 

 

● Andrea Röjmalm 

 

Valberedningen konstaterar att sedan årsstämman 2020 är följande styrelseledamöter 

valda för tiden fram till årsstämman 2022: 

 

● Daniel Högström 

● Linda Andersson 

 

Förslag till val av nya ordinarie styrelseledamöter 

 

● Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Gisela Wickberg till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

● Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Bo Wickberg till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

● Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Lisa Lundgren till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

● Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Elvira Brenner till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

● Valberedningen föreslår att stämman beslutar att välja Malin Falk till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om två år. 

 

Förslag till omval av ordinarie styrelseledamöter 

 

● Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Herman Ohlsson till 

ordinarie styrelseledamot för en tid om ett år. 

● Valberedningen föreslår att stämman beslutar att omvälja Erik Evers till ordinarie 

styrelseledamot för en tid om ett år. 

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

styrelseledamot för en tid om ett år. 
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Förslag till ordförande i styrelsen 

 

● Valberedningen föreslår att Gisela Wickberg väljs till ordförande i föreningen. 

 

Valberedningen konstaterar att styrelsen, om stämman antar valberedningens förslag, 

kommer att bestå av: 

● Daniel Högström 

● Linda Andersson 

● Herman Ohlsson 

● Ylva Hägglund  

● Gisela Wickberg 

● Erik Evers 

● Bo Wickberg 

● Lisa Lundgren 

● Elvira Brenner 

● Malin Falk 

 

samt Bo Hallgren, utsedd HSB-representant. 

 

Förslag till internrevisor 

 

● Valberedningen föreslår att Daniel Stafsing väljs till internrevisor. 

 

Förslag till internrevisorsuppleant 

 

• Posten är vakant. Valberedningen lämnar inget förslag. Det är därmed upp till 

stämman att välja lämplig kandidat.  

 

 

Förlag till valberedning 

 

● Valberedningen föreslår att den under nästa år består av David (Vladislav) Ban, Jacob 

Barda och Helena Magnusson. David (Vladislav) Ban föreslås till ordförande för 

valberedningen.* 

David (Vladislav) Ban har inte deltagit i beslutet att nominera sig själv som medlem 

eller ordförande i valberedningen. 


