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VALBEREDNINGENS VALFÖRSLAG 

Beträffande valberedningens arbetssätt – se särskilt blad, sist i denna handling. 

Nedanstående nominerade kandidater har en oberoende ställning i förhållande till HSB-föreningen enligt 

kraven i HSB Kod. 

A. Stämmoordförande Alf Gustafsson, tidigare vd HSB Göta ek för 

B. Val av justerare/rösträknare Justerare: Per Green, Brf Parksäter och Per Lundgren, Brf 

Holländaren 

Rösträknare: Evelina Jonasson och Catarina Runnö, HSB 

Göta 

C. Val av Ordförande,1 år

Valberedningen lägger följande förslag: 

Nuvarande         Nominerade Valberedningens förslag 

Elin Rydberg          Elin Rydberg Elin Rydberg 

Elin Rydberg född 1976 och bor i Huskvarna. Elin har varit aktiv i olika föreningar, 

organisationer och styrelser sedan skoltiden då hon började engagera sig i elevrådet. 

Folkrörelsearbete är och har varit en stor del av Elins liv. Hon är utbildad nationalekonom och 

har ett mångårigt förflutet i kommunpolitiken i Jönköping, främst i rollen som kommunalråd 

med inriktning mot samhällsbyggnadsfrågor. Idag sitter hon som ordförande i socialnämnden. 

Elin är väl insatt i bostadsmarknadens förutsättningar och har bred erfarenhet av 

styrelseuppdrag. 

D. Val av fyra styrelseledamöter på 2 år.

Valberedningen lägger följande förslag: 

Nominerade  Valberedningens förslag 

2 år Torbjörn Hägg Torbjörn Hägg 

2 år Mia Gunterberg Mia Gunterberg 

2 år Jenny Lundell  Jenny Lundell 

2 år 

Nuvarande 

Torbjörn Hägg 

Mia Gunterberg 

Jenny Lundell  

Leif Möller Per-Anders Håkansson Per-Anders Håkansson 

Inga ersättare föreslås väljas till styrelsen, i enlighet med HSB Kod och gällande stadgar. 

Torbjörn Hägg född 1965, är engagerad som HSB-ledamot i flera brf och var tidigare ordförande i 

dåvarande Distriktsråd för Höglandet, där han tidigare varit ledamot i många år. Till vardags är han 

ekonomichef på MP-bolagen i Vetlanda, som är en privatägd koncern med huvudinriktning mot 
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metallbearbetning och träförädling. I botten är han civilekonom. Torbjörn tillför styrelsen kompetens 

inom främst ekonomi och organisation. 

Mia Gunterberg född 1956, bor i HSB brf Sjögården i Jönköping där hon var föreningens första 

ordförande. Hon jobbar sedan mitten av 90-talet som försäkringstjänsteman främst med livförsäkring, 

fonder, skatter och juridik på Säkra. Hon har facklig erfarenhet från arbete inom 

Försäkringstjänstemannaförbundet. På högskolan studerade Mia handelsrätt, individ- och 

företagsbeskattning. 

Jenny Lundell, född 1976 och har arbetat med marknadsföring, kommunikation, information och PR i 

20 år. Hon är utbildad internationell samhällsvetare och journalist. Jenny har bland annat varit skribent 

och webbredaktör på Universeum i Göteborg och presschef för Liseberg. Under fyra år bodde hon i Oslo, 

där hon arbetade på en reklambyrå och drev egen firma. Hon skrev t ex om miljö och hållbarhetsfrågor i 

ett projekt åt Nordiska ministerrådet. Hon har också ett förflutet som marknadschef för HSB Göta och är 

sedan 2016 HSB-ledamot i styrelsen för Brf Trädgården i Huskvarna. 

Per-Anders Håkansson, född 1965 och bor i Ulricehamn. Per-Anders har tidigare arbetat på 

HSB Göta, där var han ansvarig för medlemsverksamheten. Han har ett stort intresse för 

kooperativt medlemsägande och har ett flertal uppdrag som HSB ledamot och 

stämmoordförande. Per-Anders är utbildad inom byggteknik och civilskadereglering och han 

har tidigare arbetat som platschef på Munters Torkteknik, byggprojektledare på HSB samt 

besiktningsman på Länsförsäkringar. Per-Anders sitter för närvarande i två styrelser som HSB 

ledamot och i valberedningen för Länsförsäkringar Älvsborg. Per-Anders arbetar idag som chef 

för HSB Nordvästra Götalands Nyproduktion och har lång erfarenhet av styrelse/ 

ledningsuppdrag. Per-Anders kan anses oberoende i förhållande till föreningen och 

föreningsledningen. 

E. Val av revisor och revisorssuppleant

HSB Riksförbund har utsett auktoriserade revisorn Pontus Erliden, KPMG, till revisor för revision av 

HSB Göta ekonomisk förening. Förordnandet avser revisionen för räkenskapsåret 2021. 

Om stämman beslutar om ytterligare en revisor föreslår valberedningen: Jacob Lindahl, KMPG. 

Pontus Erliden är auktoriserad revisor på KPMG. Han är född 1966 och har arbetat på KPMG 

sedan 1996. Pontus har lång erfarenhet som revisor i såväl större som mindre företag. Han 

arbetar med koncerner och bolag inom framförallt fastighetsbolag, tillverkande industri samt 

tjänsteproducerande företag. Han invaldes som ordinarie revisor första gången i HSB Göta 

hösten 2011.  

Jacob Lindahl är auktoriserad revisor på KPMG. Han är 31 år gammal och har erfarenhet som 

revisor i såväl större som mindre företag inom framförallt fastighetsbolag, tillverkande industri 

samt finansiella företag. Han har varit auktoriserad revisor sedan 2019. 

Som underlag för beslutet om val av revisorer noteras, med stöd av HSB Kod, att KPMG de senaste fem 

åren, utöver revision, levererat tjänster i huvudsak inom konsultationsområdet kring förvärv av 

fastigheter, skatter, koncernredovisningsfrågor samt andra redovisningsfrågor. Arvode har utgått enligt 

räkning. 
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F. Val av föreningsgranskare (1 år)

Valberedningen föreslår 2 st föreningsgranskare. 

Valberedningens förslag: 

Nuvarande  Nominerade        Valberedningens förslag 

Rolf Lind  Rolf Lind         Rolf Lind 

Ove Johansson        Ove Johansson Ove Johansson 

Rolf Lind född 1953, hemmahörande i Nässjö. Rolf var under dryga tjugo år förtroendevald i styrelsen 

för HSB Jönköpings län, och därefter anställd som marknads- medlems- och kommunikationsansvarig 

under tjugo år i HSB Jönköpings län/HSB Göta ek förening, och har också drivet ett flertal 

utvecklingsfrågor inom Riksförbundet. Rolf har haft ett stort engagemang i folkrörelsearbete och HSB-

rörelsen i synnerhet. Han har idag flertalet uppdrag som HSB-ledamot och stämmoordföranden. 

Ove Johansson född 1941, har ett mångårigt förflutet inom HSB-rörelsen, såväl på regionalt plan som 

inom Riksförbundet. Ove var ordförande för HSB Hallands län, och senare HSB Sydvästra Götaland. 

Ove blev sedan HSB Götas första ordförande efter fusionen (1998) och har ett stort engagemang inom 

folkrörelsen. Idag har Ove flera uppdrag som HSB-ledamot och stämmoordförande utöver uppdraget som 

ordförande i den egna föreningen HSB Brf Gästgivaregården. 

G. Val av (7) ombud till HSB Riksförbund stämma/årsmöte.

Valberedningen föreslår att valet delegeras till HSB Götas styrelse. 

H. Val av nomineringskommitté - för val av valberedning

Valberedningen föreslår att föreningsgranskarna utgör nomineringskommitté, som i sin tur föreslår 

valberedning. 
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VALBEREDNINGENS ARBETSSÄTT 2020-2021 

I enlighet med intentionerna i HSB Kod har valberedningen bedrivit arbetet för att få en 

transparant process i beredningsfrågorna även inför 2021 års stämma. 

Med start i november 2020 informerades medlemmarna och brf-ledarna via webben (HSB.se) 

om möjligheten att nominera kandidater inför fullmäktiges val vid stämman den 31 maj 2021. 

På samma sätt har vi, efter att beredningens förslag processats fram, återigen lämnat information 

om dess innehåll via breda informationskanaler. Även i år kan vi konstatera att det är mycket 

låg aktivitetsnivå bland medlemmarna vad gäller nomineringar till valberedningen. 

För att skapa en bra grund för valberedningens arbete har styrelsens ordförande deltagit vid ett 

möte och redogjort för den utvärdering som styrelsen gjort av sitt eget arbete i slutet av 

verksamhetsåret. För att skapa en bra samverkan har kontakter i namn- och nomineringsfrågor 

tagits under hand. 

Adjungerad tjänsteman till valberedningen har varit Ulrika Malmsten-Persson, HSB Göta. 

/Valberedarna 

Karin Sjögren (ordförande), Ann Johansson, Jan Karlsson, Greger Johansson, Jan-Erik Uhrberg 
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