Förslag till styrelse 2018/2019
Anders Öhrling, ledamot i ekonomigruppen och
ordförande.
2018 blir mitt andra år i styrelsen och mitt andra år som
ordförande. Under året har jag i första hand fokuserat på
att få till en väl fungerande styrelse och en arbetsform som
passar alla. Vi har just nu mängder av saker på gång och det
känns som vi har en positiv känsla i styrelsen och i området
som helhet.

Fredrik Överbring, ledamot i teknikgruppen och
vice ordförande.
Jag tog plats i styrelsen för ett år sedan. Det kändes som
teknikgruppen var min hemvist och under året har vi tittat på
allt från fläktsystem till laddstolpar för elbilar. Nu kommande
år har vi mängder av projekt på gång som kommer att
märkas på olika sätt. Det handlar om att målning av trappuppgångar, nya hissar och en rad andra saker.
Christina Sävqvist, ledamot i informationsgruppen.
Det är mitt andra år i styrelsen. Jag är den här gruppens ständige sekreterare, men utan att få kliva av. Jag
har under året varit med om att ta fram en ny design på
Östbergabladet, men i första hand har jag sysslat med
protokollföring och allehanda administration.

Lotta Ohrelius, ledamot i teknikgruppen.

Bild saknas

Jag har suttit med länge i styrelsen och tidigare varit
dess ordförande. Jag märker att mina erfarenheter av
tidigare beslut och händelser kan vara till nytta för de
medlemmar som är nya i området och i styrelsen. Under
året har jag varit de andra i teknikgruppen behjälplig i
olika frågor och det händer en hel del på det området.

Joacim Lennström, ledamot i ekonomigruppen.
Jag har suttit mitt första år i styrelsen. Vi i ekonomigruppen
är igång med ett digert arbete att gå igenom föreningens alla
avtal. Jag har tillsammans med Patrik börjat titta på olika
passer- och bokningssystem och vi arbetar hela styrelsen
med att ta fram underlag för ny upphandling av förvaltartjänster.

Patrik Bäckström, ledamot i ekonomigruppen.
Jag har suttit ett år i styrelsen och sitter för närvarande i
ekonomigruppen. Jag har under året ägnat delar av mitt
uppdrag åt att förhandla fram det gemensamma bredbandsavtalet. Det som inte syns lika mycket är att jag tillsammans
med Joakim går igenom fakturor och avtal och en hel del
annat i ekonomigruppen.

Lina Svensson, ledamot.
Jag har tidigare suttit i styrelsen och då som ekonomiansvarig. Vad min framtida uppgift blir vet jag inte i dag, men jag
ser fram mot att bidra med mina kunskaper där de gör mest
nytta.

Berivan Roozbayani, suppleant.
Jag har en bakgrund som ekonom och ser fram mot att
kunna bidra till styrelsens arbete i första hand genom att ha
en överblick på styrelsens arbete. Jag är nyfiken på hur styrelsen arbetar och ägnar mitt första år som suppleant till att
se var jag bäst kan göra en insats.

Ulrika Marusarz, suppleant.
Jag arbetar som jurist och hoppas att jag kommer att
bidra till styrelsens arbete på andra sätt än bara det juridiska,
vilket självklart är viktigt. Jag har tidigare erfarenhet av styrelsearbete då jag suttit som ledamot och kassör och min
ambition är att vara behjälplig där det behövs.

