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VALBEREDNINGENS BERÄTTELSE OCH FÖRSLAG  
Valberedningen till HSB MälarDalarnas föreningsstämma avger härmed sin berättelse och 
förslag till föreningsstämman 2021. 

I valberedningen ingår följande ledamöter: 
Britt-Marie Södarv, ordförande 
Mats Bjurström 
Carina Hedenberg 
Eie Landquist 

Valberedningens arbetsuppgifter är: 
• Förslag på styrelseordförande, ledamöter i styrelsen och föreningsgranskare. 
• Förslag på styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden, vice ordförande och övriga 

ledamöter samt föreningsgranskare. 
• Förslag till eventuellt ytterligare auktoriserad revisor. 
• Förslag till presidium för föreningsstämma. 
• Valberedningen ska också, vid ny mandatperiod, förbereda val av valberedning genom att 

upplysa föreningsstämman om vilka nomineringar som inkommit samt ledamöter som 
avböjt omval. 

Valberedningens arbete 
Valberedningens arbete startade med att förbereda för en extra föreningsstämma för att välja ny 
föreningsgranskare då Louise Lindh som valdes på stämman i juni tragiskt lämnat oss. En av 
valberedarna valde att avgå efter genomförd stämma vilket krävde ett fyllnadsval. 

Valberedningens ledamöter har under året arbetat i en sammanhållen grupp. Vi har utfört vårt 
uppdrag genom att inhämta kunskaper om föreningens verksamhet och om de framtida 
utmaningarna som föreningen står inför. Det har bland annat skett genom deltagande på 
styrelsemöte, genomgång av styrelseutvärdering och intervjuer med styrelsens ordförande, 
ledamöterna, föreningsgranskare, och vd. 

Valberedningen har i sitt arbete under året diskuterat kring uppdraget som föreningsgranskare 
och kommit fram till att vi ska föreslå föreningsstämman en utökning till två. 

Genomförda intervjuer med ordföranden och styrelsens ledamöter ger oss en bild av att 
styrelsearbetet fungerat väl. Vi väljer mot den bakgrunden att inte vidta förändringar av 
styrelsen, utöver det fyllnadsval som förutsätts för bibehållen storlek på styrelsen. Vi har 
uppfattat att förutsättningarna för en positiv utveckling av föreningen är pågående och att ett 
gott samarbetsklimat råder. 

Arvodes principer 
Valberedningen har också till uppgift att bereda och lämna förslag på arvoden till 
föreningsstämman i enlighet med gällande stadgar. Vi lägger fram ett förslag om förändring från 
Riksdagsledamots arvodet till Inkomstbasbelopp (IBB) som beräkningsgrund. Förslaget innebär 
att vi får en jämförelsegrund till flera HSB-föreningar avseende arvoden. 
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Resumé 
Valberedningen har fört anteckningar vid varje möte. Under verksamhetsåret har en extra 
föreningsstämma genomförts vilket påverkat antalet arbetsmöten. Sammanlagt har genomförts 
nio (9) digitala/fysiska arbetsmöten, ett (1) telefonmöte samt tre (3) heldagar med 
intervjumöten, utöver ytterligare intervjuer som genomförts i samband med våra arbetsmöten. 

Valberedningens ledamöter har deltagit på ett (1) styrelsemöte samt tagit del av genomförd 
styrelseutvärdering. 

Valberedningen har uppdelat mellan ledamöterna deltagit fysiskt eller digitalt på samtliga 
genomförda ordförande- och ägarträffar.  

Dagordningspunkter  
2. Val av stämmoordförande  
 Förslag;  Per Rydell  

7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet  
 Förslag; 1  Majvor Nilsson  

 Förslag; 2  Yngve Dalhielm  

8. Val av minst två rösträknare  
 Förslag; 1  Jenny Johansson  

 Förslag; 2  Patrik Karlsson  

20. Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 
ledamöter, revisorer, föreningsgranskare och valberedning  

 Förslag:  Enligt arvodesreglementet  

21. Val av styrelsen ordförande  
 Förslag:  Leif Ringqvist (2005)  

 Övr. nominerade:  Roman Dostal  

22. Beslut om antal styrelseledamöter  
 Förslag:  Högst åtta (8) ledamöter inklusive ordföranden  

23. Val av styrelseledamöter  
 Förslag:  Jonny Gahnshag (2019) Omval 2 år  
  Annika Hallberg (2013) Omval 2 år  
  Anneli Sundqvist (2020) Omval 2 år  
  Petra Pettersson (2014) Omval 2 år  
  Jakob Hägglund Fyllnadsval 1 år (M Dahl)  

  Kaare Andersson Vald till 2022  
  Gösta Boo Vald till 2022  

 Övr. nominerade:  Roman Dostal  
  Omid Massali  
  Mikael Tonér  
  Carina Hedenberg  
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24.Beslut om antal revisorer
Förslag: 

25.Val av revisorer

En (1) auktoriserad revisor 

Den av föreningen förordnade revisorn, Jonas Pettersson, 
Crowe Västerås AB, har blivit utsedd av HSB 
Riksförbund. Möjlighet finns att välja ytterligare revisor 
som i sådana fall måste uppfylla lagstadgade krav.  

27. Beslut om antal föreningsgranskare
Förslag: Högst två (2) föreningsgranskare 

28. Val av föreningsgranskare
Förslag: Lars Ramstierna (2020) Omval 1 år 

Mikael Tonér Nyval 1 år  

Övr. nominerade: Carina Hedenberg  

29. Fastställande av valberedningsinstruktion
Förslag: Enligt bilaga 

30. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
Förslag: Högst fyra (4) ledamöter 

31. Val av valberedning,
Nominerade: Valda till 2022;  

Britt-Marie Södarv, ordförande 
Mats Bjurström  
Carina Hedenberg  
Eie Landquist  

Övriga nominerade:  Eije Andersson 
Roman Dostal 
Carina Hedenberg 

32. Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma
Förslag: Att hänskjuta frågan till styrelsen för avgörande 

--- 

Britt-Marie Södarv Mats Bjurström Carina Hedenberg Eie Landquist 
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Presentation nominerade 

Andersson Eije  Nominerad av Nian utan några uppgifter  
Född  
Utbildning:  
Arbetslivserfarenhet:  
Övriga uppdrag:  
_____________________________________________________________________________________ 

Dostal Roman, Västerås  
Född 1984  
Utbildning: Lärare gymnasiet (pågående)  
Arbetslivserfarenhet: Fackligt arbete inom Handels och fackliga uppdrag på arbetsplatsen. Demokrati 
och studiefrågor inom arbetarrörelsen. Arbetar som lärare och lagerarbetare. Tidigare v. ordf. i klubb 
inom Handels  
Övriga uppdrag: Ordförande i HSB Brf Storspoven Försäkringsinformatör och valberedare i Handels. 
Ledamot och valberedare i lokal partistyrelse.  
_____________________________________________________________________________________ 

Gahnshag Jonny, Falun  
Född 1971  
Utbildning: Ek gy, sjuksköterska samt högskolekurser i organisation, ledarskap och statsvetenskap  
Arbetslivserfarenhet: Kommunal omsorg samt landstingssjukvård. Landstingsadministration, konsult 
ledning och styrning. Ordförande i kommunstyrelse och miljö- och samhällsbyggnadsnämnd samt 
förvaltningschef.  
Övriga uppdrag: Vice ordförande i EU:s strukturfond Norra Mellansverige. Ledamot i ett par små 
kommunala fastighetsbolag samt ledamot i Östanfors Slott.  
_____________________________________________________________________________________ 

Hallberg Annika, Kumla  
Född 1955  
Utbildning: Universitetsutbildning, rektorsutbildning samt ett antal chef- och ledarskapsutbildningar  
Arbetslivserfarenhet: Har bl.a. arbetat som kommundirektör, skolchef, administrativ chef, kultur- och 
fritidschef  
Övriga uppdrag: Ordförande i Brf  
_____________________________________________________________________________________ 

Hedenberg Carina, Västerås 
Född 1957  
Utbildning: Grundskola, vårdgymnasium, fackliga utbildningar  
Arbetslivserfarenhet: Administratör, facklig företrädare och ombudsman i Vision  
Övriga uppdrag: HSB ledamot, Valberedare  
_____________________________________________________________________________________ 

Hägglund Jakob, Fagersta  
Född 1983  
Utbildning: Gymnasieutbildning, El med inriktning på Elektronik/Data  
Arbetslivserfarenhet: Sedan 2006 IT-tekniker på företag som arbetar med skanning till företag, 
kommuner och regioner  
Övriga uppdrag: Ordförande i Brf Neptun, Scoutkåren Fagersta; aktiv ledare och ledamot i styrelsen  
_____________________________________________________________________________________ 
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Massali Omid  
Född 1982  
Utbildning: Konstvetenskap Södertörns Högskola, Digital media Blekinge tekniska högskola  
Arbetslivserfarenhet: Kreativ direktör på Simplitude. Har tidigare arbetat med digitalisering och 
kommunikation i olika bolag.  
Övriga uppdrag: RFSU Dalarna, Region Dalarna, Konstfrämjandet Dalarna mm.  
_____________________________________________________________________________________ 

Pettersson Petra, Köping  
Född 1965  
Utbildning: Grundskolelärare åk. 1-7, Örebro universitet  
Arbetslivserfarenhet: Har arbetat som cnc-operatör samt 17 år som lärare inom grundskolan  
Övriga uppdrag: HSB ledamot, styrelseledamot  
_____________________________________________________________________________________ 

Ramstierna Lars, Örebro  
Född 1952  
Utbildning: Ledarskaps- och företagscoach via Leadership Mangement International  
Arbetslivserfarenhet: Konsult och utbildningsledare för ett stort antal företag inom näringslivet och 
inom statlig och kommunal verksamhet  
Övriga uppdrag: HSB-ledamot  
_____________________________________________________________________________________ 

Ringqvist Leif, Kumla  
Född 1957  
Utbildning: Marknads-ekonom, fastighetsmäklare  
Arbetslivserfarenhet: Arbetar som säljare, tidigare kundservicechef, egen företagare  
Övriga uppdrag: HSB Riksförbund, HSB-ledamot i HSB Brf Byggmästaren, HSB Brf Guldsmeden, HSB Brf 
Skräddaren och HSB Brf Östergården  
_____________________________________________________________________________________ 

Sundqvist Anneli, Örebro  
Född 1966  
Utbildning: Fil kand i företagsekonom  
Intern och extern utbildning inom ledarskap, hyresjuridik, entreprenad- och bostadsrättsjuridik, 
fastighetsunderhåll mm  
Arbetslivserfarenhet: Butikschef, inköpschef, distriktschef, upphandlingsansvarig, Global Category 
Manager IT  
Övriga uppdrag: Ordförande HSB Brf Hedenhus  
_____________________________________________________________________________________ 

Tonér Mikael, Sala  
Född 1955  
Utbildning: Postgymnasial ekonomiutbildning  
Arbetslivserfarenhet: Redovisningskonsult, busschaufför  
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Svealandstrafik AB, revisor HSB Brf Turbo 
Fackliga uppdrag, SO och AO på arbetsplats 
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