
 

 2020-12-02 1 (2) 

 

HSB SÖDERTÖRN 

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

 

 

NOMINERING INFÖR 2021 ÅRS VAL TILL  
HSB SÖDERTÖRNS:  STYRELSE 
                                     FÖRENINGSGRANSKARE 
           VALBEREDNING 

Vänligen texta tydligt:               Glöm inte att märka för det val ovan som är aktuellt 

Namn  

E-postadress  

Telefonnummer  

Födelseår  

Huvudsaklig utbildning  

Huvudsaklig 
arbetslivserfarenhet 

 

Nuvarande uppdrag *  

Tidigare uppdrag *  

* Uppdrag = ledamot, ordförande, vice ordförande etc. i olika sammanhang 

Den du nominerar ska vara tillfrågad och naturligtvis medlem i HSB Södertörn. 
 

Varför personen är lämplig till den post du nominerar till:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Kontaktuppgifter till dig som lämnar nomineringen: 

Namn  

E-postadress  

Telefonnummer  

 

Nomineringen mailas till valberedningen, valberedningen.sodertorn@hsb.se eller skickas i 

bifogat svarskuvert märkt ”Valberedningen”. 

När valberedningen fått in nomineringar kommer de nominerade att kontaktas av 

valberedningen för ytterligare kompletterande uppgifter. 

Vänd för utdrag ur HSBs kod för föreningsstyrning 

http://www.hsb.se/sodertorn
mailto:valberedningen.sodertorn@hsb.se
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HSBs kod för föreningsstyrning anger följande:  

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

ska lämna förslag till stämmoordförande för föreningsstämman, ordförande till styrelsen, ledamöter till 

styrelsen, revisorer och föreningsgranskare. Valberedningen ska genomföra en systematisk process och 

särskilt beakta mångfald för att söka kandidater till dessa poster. Som underlag för sina förslag ska 

valberedningen bedöma i vilken grad den nuvarande styrelseordföranden och övriga styrelsen uppfyller 

de krav som kommer att ställas till följd av föreningens läge och framtida inriktning.  

 

2.2.11 

För de personer som valberedningen föreslår för nyval/omval till föreningsstyrelsen ska följande 

information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen: 

• Födelseår. 

• Huvudsaklig utbildning. 

• Huvudsaklig arbetslivserfarenhet. 

• Eventuella uppdrag i föreningen. 

• Andra väsentliga uppdrag. 

• Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval). 

• Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och 

föreningsledningen. 

• Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna 

ledamotens kompetens och oberoende. 

 

2.2.8 

Den som nomineras ska förse valberedningen med underlag för bedömning av eventuell 

beroendeställning. 

 

HSBs kod för föreningsstyrning finns att läsa på HSB Södertörns hemsida: 

https://www.hsb.se/sodertorn/om-hsb/organisation-och-agarinformation/vara-styrdokument 

 


