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HSB SÖDERTÖRN 

Postadress: Box 1084, 14122 Huddinge, Besöksadress: Huddinge Stationsväg 5, Vxl: 08-608 68 00, www.hsb.se/sodertorn 

 

 

Till samtliga medlemmar i HSB Södertörn 

NOMINERING AV STYRELSELEDAMÖTER INFÖR  
HSB SÖDERTÖRNS FÖRENINGSSTÄMMA 2021 
 

HSB Södertörns föreningsstämma äger rum den 11 maj 2021 och valberedningens arbete inför 

denna pågår. Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av 5 till 11 styrelseledamöter. Vid 

stämman 2020 valdes åtta förtroendevalda ledamöter. Mandattiden för fem av dessa löper ut vid 

föreningsstämman 2021. De som står i tur att avgå är följande: Per Kregert, Inger Andersson, 

Marie Sandqvist, Maria Thöyrä och Jan Perdahl. 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Jonte Söderström, ordförande Marie Sandqvist, ledamot 

Staffan Paulusson, vice ordförande Maria Thöyrä, ledamot 

Per Kregert, ledamot Jan Perdahl, ledamot 

Kristin Ritter, ledamot Leif Aura, personalrepresentant Fastighet 

Inger Andersson, ledamot Cecilia Jensen, personalrepresentant Unionen 

VALBEREDNINGENS ARBETE  

Valberedningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. 

Valberedningen ska lämna förslag på ledamöter till styrelsen och revisorer. Mer information om 

HSB Södertörns verksamhet och valberedningens arbete finner du på www.hsb.se/sodertorn  

Valberedningen ska ta del av den utvärdering som styrelsen gjort av sitt arbete. Med 

utgångspunkt från styrelsens utvärdering ska valberedningen lämna förslag på ledamöter. 

ÄR DU INTRESSERAD ELLER VILL DU FÖRESLÅ NÅGON ATT SITTA I 

STYRELSEN FÖR HSB SÖDERTÖRN?  

Vi i valberedningen är övertygade om att det finns ett stort antal personer som skulle kunna 

tillföra både kompetens och nytta till styrelsearbetet. Vi vill gärna komma i kontakt med dem. 

Därför vill vi uppmana dig som medlem att föreslå lämpliga kandidater. Det är naturligtvis även 

möjligt att föreslå sig själv! Skicka gärna cv på den som ni föreslår. De som ni nominerar skall 

tillfrågas och tillstyrka nomineringen. 

SÅ HÄR GÅR DU TILLVÄGA  

Skicka ett brev eller e-postmeddelande till valberedningen, ange namn och tydliga kontakt-

uppgifter (telefonnummer och e-postadress) till den person du vill föreslå. Skriv även att det 

gäller nominering till styrelsen för HSB Södertörn. Använd gärna bifogad nominerings-

blankett. Du kan också skicka in nomineringen i bifogat svarskuvert märkt ”Valberedningen”. 

Förslagen måste vara valberedningen tillhanda senast den 28 februari 2021 för att behandlas 

inför 2021 års föreningsstämma.  

 

Ordförande i HSB Södertörns valberedning  

Lennart Olsson 

E-postadress: valberedningen.sodertorn@hsb.se 

http://www.hsb.se/sodertorn
valberedningen.sodertorn@hsb.se

