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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL VAL VID HSB GÖTEBORGS FÖRENINGSSTÄMMA 2020 
 
Redogörelse för valberedningens arbete 2019/2020 
Under verksamhetsåret har valberedningen hållit åtta protokollförda möten.  
Valberedningen har haft enskilda möten med styrelsens ordförande, VD, ordinarie 
arbetstagarrepresentanter, föreningsgranskare samt de styrelseledamöter som står  
i tur att avgå vid stämman. Dessutom har valberedningen intervjuat personer som nominerats 
till styrelseuppdrag. 
 
Uppgifter om valberedningens sammansättning, nomineringstid med mera har meddelats på HSB 
Göteborgs hemsida och på Portalen.  
Förslag till val har tagits fram i tid för att dessa förslag ska kunna presenteras på det vis som Koden 
föreskriver. Samtliga ledamöter har tagit aktiv del i valberedningens arbete. 
 
Uppgifter om personer som föreslås av valberedningen 
 
Uppgifter om de personer som föreslås för omval till styrelsen samt till den nya rollen som 
föreningsgranskare finns med i Föreningsstyrningsrapporten i årsredovisningen.     
 
Valberedningens policy för att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag är: 

1. Övergripande huvudkrav är personliga kvalifikationer samt medlemskap i HSB Göteborg 
2. Åldersspridning 
3. Geografisk spridning 
4. Tyngdpunkt på personer från bostadsrättsföreningar inom HSB Göteborg 
5. Kännedom om HSB och kooperationen 
6. Jämn könsfördelning 
7. Mångfald 
8. Kontinuerlig förnyelse av styrelsen och övriga förtroendeuppdrag 

 
1. Val av ordförande för stämman 

Thomas Karlsson, HSB Stockholm 
 
Reserv: Hans Hahn, Brf Gärdsåsdalen 

 
2. Val av två protokolljusterare 

Carina Andersson, Brf Kortedala 
Jesper Plate, Brf Herkules 

 
3.  Val av rösträknare 

Carina Andersson, Brf Kortedala 
Jesper Plate, Brf Herkules 

 
4. Beslut om antal styrelseledamöter  
      Styrelsen består idag av nio stämmovalda ledamöter samt två ordinarie ledamöter och två 
 suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationerna.  
 Valberedningen föreslår att styrelsen minskar till åtta stämmovalda styrelseledamöter. 

Anledningen till att vi föreslår en minskning av antal styrelseledamöter grundas på intervjuer 
med nuvarande styrelseledamöter. Där har det framgått att en minskning är att föredra av både 
effektivitets och kostnadsskäl. 
 
 
 
 

5.  Val av styrelse 



 Valberedningen gör den bedömningen att styrelsen har en bra sammansättning. 
I första hand har valberedningen tagit hänsyn till det övergripande huvudkravet om personliga 
kvalifikationer. Vi anser dock att styrelsen kan minska med en person och därför föreslås bara att  
en av de två avgående styrelseledamöterna ersätts. Förslaget till ny ledamot är Ingrid Bexell-
Hultén som har stor erfarenhet inom kooperationen och i dag är ordförande i brf Betel. Förslaget 
innebär att vi ökar antalet ledamöter i styrelsen som är förtroendevalda i brf. 

 
Styrelseledamöter i tur att avgå är Marina Garherr, Adam Ishak, Haris Huric och Lars Ivarsson 
Medlemsgruppen. Adam Ishak och Marina Garherr har avsagt sig omval. 

 
Valberedningen föreslår omval av Haris Huric och Lars Ivarsson samt nyval av Ingrid Bexell-
Hultén, Brf Betel med en mandattid på två (2) år. 
 
Övriga nomineringar som inkommit är: 
 
Michael Busck, Brf Seglaren 

 
6.   Val av styrelsens ordförande  

 Valberedningen föreslår omval av Lena Carlberg, Brf Skörden, som styrelsens ordförande med en 
 mandattid på ett (1) år. 
 Inga övriga nomineringar har inkommit. 
 

7.    Beslut om antal revisorer 
Enligt de nya stadgarna ska antalet revisorer vara 1–2 st. Av dessa utses en av HSB Riksförbund.      
Nytt krav för företag som bedriver inlåningsverksamhet är att revisorerna ska vara auktoriserade. 
Valberedningen föreslår att antalet revisorer ska vara 1 st. 

 
8.   Val av revisorer 
   Valberedningens föreslår att stämman hemställer att HSB Riksförbund utser PWC som revisor  
        med en mandattid på ett (1) år. 

 
9.    Beslut om antal föreningsgranskare  
 Valberedningen föreslår att antal föreningsgranskare ska vara 2 st. 
 
10.  Val av föreningsgranskare 

Valberedningen föreslår omval av Michael Bjärnesjö, Brf Tynnered och nyval av Kajsa von 
Oldenskiöld, Brf Vörten. Båda med en mandattid på ett (1) år. 
 

11.  Val av fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma 2021 
Valberedningen föreslår att val av fullmäktige och suppleanter till HSB Riksförbunds 
föreningsstämma 2021 görs av styrelsen, som inhämtar förslag från valberedningen, som i sin tur 
dessförinnan uppmanat bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar att inkomma med 
förslag på lämpliga personer.  

 
Göteborg den 22 april 2020 
 
HSB Göteborgs valberedning 
 
Jörgen Linder        Pia Eriksson  Thomas Andersson  
          
Rigmor Friis  Stina-Kajsa Melin              


