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Styrelsen gläds åt det förtroende som stämman gett oss och som möjliggör en väg framåt fylld med arbetsro 
i vårt strategiska arbete. Vi har en viktig extra uppgift att fokusera på inom kort tid – att genomföra 
beredning till val av en ny valberedning och en ny styrelseledamot, enligt uppdraget från stämman den 23 maj.
 

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 
Styrelsen har fastställt datum för extrastämma till den 11 november 2019 för de val som vi har att 
utföra. För att styrelsen ska klara av att bereda val och sända ut handlingar i tid till denna extrastämma 
så innebär det att nomineringsfönstret blir ganska kort – fram till den 31 augusti 2019. Vi ber samtidigt 
om ursäkt för att detta faller in i semesterperioden. Vår förhoppning är dock att många av er redan 
börjat fundera kring vilka ni anser som lämpliga att utgöra ledamöter i HSB Skånes valberedning och 
även kring lämplig kandidat till HSB Skånes styrelse.
 På följande länk hittar ni ytterligare information kring beredningsarbetet i valberednings-
instruktionen som fastställdes vid föreningsstämman 2018: www.hsb.se/skane/valberedning

Nominering till valberedning
Styrelsen utlyser härmed nominering av ledamöter till HSB Skånes valberedning, nomineringar 
mottages till och med den 31 augusti 2019.
 I valberedningen ska inte personer ingå som bedriver/är anställd i med föreningen konkurrerande 
verksamhet, som har gått i personlig konkurs, har förvaltare, är belagd med näringsförbud eller står i 
skuld hos Kronofogdemyndigheten.
 Ange om nomineringen avser ordförande eller ledamot i valberedningen. 

Nominering till styrelseledamot
Styrelsen utlyser härmed nominering av ledamot till HSB Skånes styrelse, nomineringar mottages till 
och med den 31 augusti 2019.
 I styrelsen ska inte personer ingå som bedriver/är anställd i med föreningen konkurrerande 
verksamhet, som har gått i personlig konkurs, har förvaltare, är belagd med näringsförbud eller står i 
skuld hos Kronofogdemyndigheten. Kandidat ska även genomgå sedvanlig ledningsprövning.
 Styrelsen ser gärna ytterligare kvinnliga nomineringar då vi för närvarande har en ojämn 
könsfördelning i styrelsen.

Nomineringsadress
Nomineringar sänds in, alternativt överlämnas till: Att: Styrelsen, HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund
Ni kan även sända in nomineringar via e-post och använder då adressen: styrelsen-skane@hsb.se
och anger nominering som ärende. Alternativt använda formuläret på hsb.se.

Trevlig sommar!
Vi hoppas att ni alla får en riktigt skön sommar och att ni får många tillfällen att ladda er med ny energi 
i solens sken!

Med vänlig hälsning
Styrelsen HSB Skåne
 
Anders Södergrann
Ordförande
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