
HSB Mölndal behöver dig! 
HSB Mölndal är en bostadskooperativ regionförening som erbjuder ett komplett utbud av 
tjänster för ekonomisk administration, teknisk administration, projektledning och 
fastighetsservice. Styrelsen utses på årsstämman och jobbar tätt ihop med VD David Blücher 
med strategiskt viktigt arbete. Mer information om bolaget finns på 
www.hsb.se/molndal/om-oss/ 

Vi söker nya eller nygamla styrelsemedlemmar 

Styrelsen hjälper HSB Mölndals operativa verksamhet genom strategisk beslutsfattning och 
är med och formar HSB Mölndals framtid. Som styrelsemedlem förväntas du delta på 7-8 
styrelsemöten per år, läsa in viktigt material, samt vara HSB-representant ute i 
bostadsrättsföreningarna. Vill du vara med och påverka HSB Mölndals framtid? Skulle du 
vilja påverka framtidens boende? Har du idéer på nya applikationer kopplat till boendet? 

Känner du att dina personliga egenskaper och/eller tidigare erfarenheter skulle vara en 
tillgång för HSB Mölndal? 

Din kravprofil 

Du är en nyfiken, boendefixerad och framtidsorienterad medlem i HSB Mölndal. Du kanske 
är missnöjd med hur det ser ut idag, eller tycker att allting är fungerar perfekt. Du gillar 
nytänkande, eller tycker att allting ska vara som det alltid har varit. Du tycker att allting 
borde skötas via webben, eller så föredrar du det personliga mötet. Är du ung eller gammal, 
kvinna eller man, optimist eller pessimist – alla behövs! 

Övriga roller (valberedning & föreningsgranskare) 

Utöver medlemmar till styrelsen söker vi dig som vill engagera dig på andra sätt inom HSB 
Mölndal. Valberedningens huvuduppdrag är förstås att finna bästa möjliga styrelse och på så 
sätt få föreningen att utvecklas. Har du tankar på hur den bästa personen ska hittas? Skulle 
du vilja intervjua tänkbara kandidater? Då är valberedningen rätt plats för dig!  

Som föreningsgranskare fungerar du som medlemmarnas förlängda arm och granskar om 
HSB Mölndal arbetar på rätt sätt för medlemmarnas bästa.    

Nominering 

Så här gör du för att nominera dig själv eller den rätta personen till de här uppdragen. Fyll i 
nomineringsblanketten som följer med detta brev, alternativt finns att ladda ner på 
hsb.se/molndal. 

Nomineringstiden går ut den 20 januari 2023 

Har du frågor kring styrelsearbetet eller annat är du välkommen att höra av dig till 
valberedningens ordförande Fredrik Stillberg (fredrik.stillberg@gmail.com) 

Valberedningen HSB Mölndal 

http://www.hsb.se/molndal/om-oss/
https://www.hsb.se/molndal/om-hsb/organisation-och-agarinformation/hsb-region-mall/valberedning--nominering-hsb-molndal/nominering/

