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VALBEREDNINGENS FÖRSLAGINSTRUKTION FÖR VALBEREDNING I 
HSB SÖDERTÄLJE 

Till stämmoombuden vid HSB Södertäljes föreningsstämma den 14 maj 2019 

Valberedningens förslag sammanfattas enligt nedan; 

Valberedningen har till HSB Södertälje lämnat en redogörelse för sitt arbete och ett dokument 
beskrivande valberedningens uppdrag finns även tillgängligt på föreningens hemsida samt 
bifogat som bilaga till detta dokument då det omfattas av vår redovisning av punkt 10 nedan. 
 
Dagordningens punkt 2 ” Val av stämmoordförande” 
Valberedningen föreslår att HSB Stockholms ordförande Jenny Hjalmarsson väljs som 
stämmoordförande. 
 
Dagordningens punkt 7 ”Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera 
protokollet” 
Valberedningen föreslår att Ulf Ossiansson brf Viksäng strand och Lena Kallio brf Morkullan 
väljs att jämte Jenny Hjalmarsson justera protokollet. 
 
Dagordningens punkt 8 ” Val av minst två rösträknare” 
Valberedningen föreslår Ulf Ossiansson och Lena Kallio som rösträknare vid ett eventuellt 
personval. 
 
Dagordningens punkt 10 ”Rapport om efterlevnad av HSB gemensamt utarbetade  
Styrdokument….” 
Dokumentet bifogas och finns infört på HSB föreningens hemsida ”Instruktion för 
valberedningen i HSB Södertälje.” 
Valberedningen föreslår att valberedningen fullgjort sitt uppdrag enligt HSBs Kod för 
föreningsstyrning avsnitt 2 om Valberedning och föregående års stämmobeslut ”Instruktion för  
Valberedning i HSB Södertälje.” Bilaga ”Förslag från HSB Södertäljes valberedning” 
 
Dagordningens punkt 19 ”Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska 
ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning. 
Herta Wassgren, sammankallande för valberedningen, presenterar valberedningens förslag till 
arvoden. 
Årsarvode för ordförande; 66 000 kr  
Årsarvode för vice ordförande; 33 000 kr 
Till övriga ledamöter i styrelsen utgår ett årsarvode med; 13 200 kr 
För styrelsens sammanträdesarvoden utgår 1 700 kr per bevistat sammanträde. 
Arvode till föreningsgranskare utgår med totalt 10 000 kr. 
Arvodena avser verksamhetsåret 2019. 
 
Gällande förlorad arbetsförtjänst för HSB Södertäljes styrelsesammanträden eller särskilda 
uppdrag så kan ersättning för förlorad arbetsförtjänst fås efter särskild framställan. 
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Revisorn föreslås ersättas enligt särskild överenskommelse. Revisorssuppleant får ersättning 
vid tjänstgöring. 
 
Styrelsens förslag till arvode för valberedningen är att 1 700 kr ska utgå vid varje protokollfört 
möte. 
 
Dagordningens punkt 20 ”Val av styrelsens ordförande”. 
Nominerad till ordförande är Erik Andersson. 
 
Valberedningen föreslår stämman att välja Erik Andersson som ordförande för 2 år. 
 
Dagordningens punkt 21 ”Beslut om antalet styrelseledamöter”. 
Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet styrelseledamöter till 10. Utöver de 10 
ledamöterna väljer personalorganisationen enligt uppgift en ledamot med ersättare att ingå i 
styrelsen vilket även tillämpats tidigare år. 
 
Dagordningens punkt 22 ”Val av styrelseledamöter” 
Mandattiden löper ut för Erik Andersson, Reine Bergström, Inger Hellström, Karl Hulth, David 
Strömberg och Bengt Zetterberg. 
 
Erik Andersson, Reine Bergström, Inger Hellström, Karl Hulth och Bengt Zetterberg har 
meddelat att de står till förfogande för omval . David Strömberg har meddelat att han avböjer 
omval. 
 
Valberedningen föreslår stämman omval av Erik Andersson, Reine Bergström, Inger Hellström, 
Karl Hulth och Bengt Zetterberg. Samtliga omväljes på 2 år. 
 
Valberedningen föreslår nyval på 1 år av Peter Rohberg född -74. Peter Rohberg är vice 
ordförande i brf. Pettersberg. Peter Rohberg är strategi- och planeringschef på Telge Nät och 
Telge Återvinning. 
 
Dagordningens punkt 23 ”Beslut om antal revisorer.” 
I enlighet med stadgarna ska föreningen ha lägst en och högst två revisorer. Valberedningen 
föreslår stämman att fastställa antalet till en revisor.  
 
Dagordningens punkt 24”Val av revisor.” 
En revisor väljs alltid av HSB Riksförbund, eventuell ytterligare revisor väljs av 
föreningsstämman som utser revisor. Hemställan om att Peter Rosengren utses som ordinarie 
revisor har lämnats till HSB Riksförbund. Peter Rosengren är auktoriserade revisor från Lorka 
Revision AB. 
 
Dagordningens punkt 25 ”Beslut om antal föreningsgranskare” 
Valberedningen föreslår stämman att fastställa antalet föreningsgranskare till två ordinarie.  
 
Dagordningens punkt 26 ”Val av föreningsgranskare” 
Valberedningen föreslår stämman att välja Anders Lago, förbundsordförande HSB Riksförbund 
och Kjell Sjundemark, förbundschef i Samordningsförbundet i Södertälje som 
föreningsgranskare. 
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Dagordningens punkt 27 ”Fastställande av valberedningsinstruktion.” 
Valberedningen föreslår stämman att ingen särskild instruktion behövs utöver” HSBs Kod för 
Föreningsstyrning och instruktion för valberedning”.  ”Valberedning” HSB s Kod finns på HSB 
Södertäljes hemsida. 
 
Dagordningens punkt 28”Beslut om antal ledamöter i valberedningen” 
Valberedningen föreslår föreningsstämman att antalet fastställs till tre ledamöter. 
 
Dagordningens punkt 29” Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens  
ordförande 
Christer Arvidsson och Leif Ringström har ett år kvar. Valberedningen föreslår Herta 
Wassgren omval 2 år. Herta Wassgren utses till ordförande. 
 
 
HSB Södertäljes valberedning vid sammanträde 2019-04-20 
 
  
 
 
Christer Arvidsson Leif Ringström  Herta Wassgren 
 
 
 


