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Dagordningen punkt 21-23    Bilaga 07 

HSB SÖDERTÖRN 

 

 

REDOVISNING AV VALBEREDNINGENS ARBETE 
UNDER 2020/2021, VAL AV STYRESLENS 
ORDFÖRANDE, BESLUT OM ANTAL STYRELSE-
LEDAMÖTER OCH VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 

Redovisning av valberedningens arbete under 2020/2021 

Vid föreningsstämman 2020 valdes följande valberedning: 

Lennart Olsson Ordförande 

Lena Ingren   Ledamot / sekreterare 

Robert Nuse  Ledamot 

Anders Löfgren Ledamot 

 

Enligt valberedningsinstruktionen är valberedningens uppgift att inför föreningsstämman 2021 

förbereda valen som skall ske genom att ta fram förslag på personer som skall väljas till 

styrelseledamöter, revisorer och föreningsgranskare. Valberedningen skall även föreslå arvoden. 

Årets föreningsstämma äger rum tisdag den 11 maj 2021. 

Sannolikt kommer föreningsstämman att genomföras enbart genom poströstning. 

Valberedningen har inte på grund av rådande pandemi haft normala fysiska möten utan 

kontakterna har skett framför allt per telefon. 

Information lades ut på hemsidan under november 2020 och blanketterna till nominering för 

HSB Södertörns styrelse och valberedning med mera skickades ut elektroniskt och via den 

traditionella postgången under vecka 50/2020. 

I tur att avgå från valberedningen är Lennart Olsson som inte står till förfogande för omval samt 

Robert Nuse och Anders Löfgren som står till förfogande för omval. 

Vägledande inför rekrytering skall vara föryngring, jämn könsfördelning, ökad affärsmässighet, 

ökad etnisk mångfald och erfarenhet av organisationsuppbyggnad i företag och organisationer. 

Styrelsen har för närvarande åtta ledamöter: 

Jonte Söderström, ordförande, och Staffan Paulusson, vice ordförande, samt Kristin Ritter är 

valda till 2022. 

Övriga ledamöter: Inger Andersson, Marie Sandqvist, Maria Thöyrä och Jan Perdahl som alla 

står till förfogande till omval. Per Kregert står däremot inte till förfogande för omval. 

Förslag till nomineringar har lämnats av totalt åtta personer. Individuella interjuver har utförts 

med samtliga styrelseledamöter samt vd, Jimmy Bergman. Övriga föreslagna personer kommer 

att intervjuas under hand. 
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Martina Styffe och Ingalill Bååth har lämnat besked att de står till förfogande som 

föreningsgranskare. 

Mats Sundberg har nominerats till valberedningen. 

Beträffande förslag till revisor så gäller nya regler som innebär att föreningsstämman föreslås 

att revisorerna skall vara högst en till antalet som utses av HSB Riksförbund. 

 

Huddinge 12 mars 2021 

Valberedningen för HSB Södertörn 

Lennart Olsson (ordförande), Lena Ingren, Robert Nuse och Anders Löfgren 
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En enhällig valberedning föreslår att fullmäktige väljer följande personer till: 

Enligt stadgarna § 23 består styrelsen av lägst fem och högst elva styrelseledamöter. Föreningsstämman 

väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter med undantag för de som ska utses i enlighet 

med lag om styrelserepresentanter för de privatanställda. 

 

Dagordningen, punkt 21 

Val av styrelsens ordförande för en tid av 2 år 

Styrelseordförande valdes på två år 2020 – varför inget val sker i år: 

Jonte Söderström, född 1965, har varit ordförande i HSB Södertörn sedan 2005. 

 

Dagordningen, punkt 22 

Beslut om antal styrelseledamöter 

En enhällig valberedning föreslår föreningsstämman att styrelsen ska bestå av åtta (8) 

förtroendevalda ledamöter. 

 

Dagordningen, punkt 23 

Val av styrelseledamöter 

I tur att avgå ur styrelsen är: 

• Per Kregert, står inte till förfogande för omval 

• Inger Andersson, står till förfogande för omval 

• Marie Sandqvist, står till förfogande för omval 

• Jan Perdahl, står till förfogande för omval 

Valberedningen föreslår enhälligt följande kandidater till styrelsen för en tid av 2 år: 

• Inger Andersson omval, 2 år 

• Marie Sandqvist omval, 2 år 

• Maria Thöyrä omval, 2 år 

• Jan Perdahl omval, 2 år 
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Kort presentation av de föreslagna för en tid av 2 år: 

Namn Inger Andersson  Marie Sandqvist Maria Thöyrä Jan Perdahl 

Födelseår 1947 1961 1967 1951 

Funktion Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot 

Invald år 2017 2018 2019 2019 

Huvudsaklig 

utbildning 

Flickskola och 

yrkesutbildning 

Försvarshögskolan - 

certifierad 

UGL-handledare 

Socionom Ekonomi och 

ledarskap 

Civilekonom 

Huvudsaklig 

arbetslivs-

erfarenhet 

Banktjänsteman, i 

huvudsak 

kreditgivning till 

småhus och 

bostadsrätter. 

Utbildare i ledar- 

och grupputveckling 

Skolkurator Administration 

och ledarskap 

Förvaltningschef 

HSB Södertörn, 

Regionchef 

Riksbyggen, 

Fastighetschef 

Riksbyggen, 

Koncerncontroller 

Riksbyggen 

Ev. övriga 

uppdrag inom 

HSB 

Sekreterare i brf 

Paradisbacken, 

HSB-ledamot i brf 

Docenten 

Ordförande i brf 

Vitsippan 

Nynäshamn, HSBs 

stämmopool 

Ordförande i brf 

Brunna, HSB-

ledamot, HSBs 

stämmopool 

 

Andra 

väsentliga 

uppdrag 

   Ordförande i brf 

Hammarby Sjö 

Övriga 

uppgifter 

Tidigare ordförande 

i privat brf i Nacka 

Gått teknisk linje i 

gymnasiet 

 Tidigare 

ordförande, ledamot 

samt VD i 

fastighetsbolag 

inom Riksbyggen 

Medlem i HSB 

Södertörn 

Ja Ja Ja Ja 

Oberoende* Ja Ja Ja Ja 

Står till 

förfogande 

Ja Ja Ja Ja 

*Oberoende i förhållande till förening och ledning. 

Valberedningen föreslår enhälligt följande kandidat till styrelsen för en tid av 1 år: 

• Firas Danil  nyval, 1 år 

Kort presentation av de föreslagna för en tid av 1 år: 

Namn Firas Danil 

Födelseår 1998 

Huvudsaklig utbildning Juridikstuderande 

Huvudsaklig 

arbetslivserfarenhet 

Student, kundansvarig i Aktiva 

Synskadade 

Ev. övriga uppdrag inom 

HSB 

Ordförande i brf Klövern Norsborg 

Andra väsentliga uppdrag  

Övriga uppgifter En enig valberedning anser att Firas 

Danil bäst uppfyller kraven för en 

ledamot i styrelsen för HSB 

Södertörn. 

Medlem i HSB Södertörn Ja 

Oberoende* Ja 

Står till förfogande Ja 

*Oberoende i förhållande till förening och ledning. 
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Övriga nomineringar 

Följande nomineringar har inkommit till valberedning: 

Namn Martina Styffe Felicia  

Åkerfeldt Nilwert 

Dina 

Shamon 

Ali Barhoon Peter Sunvisson 

Födelseår 1993 1992 1995 1957 1978 

Huvudsaklig 

utbildning 

Paralegal (juridik) Ekonomi, redovisning, 

data 

Frisör BS i 

maskinteknik 

och MS i 

organisation 

och ledarskap 

från KTH 

Diplomerad 

fastighetsingenjör 

Huvudsaklig 

arbetslivs-

erfarenhet 

Domstolshandläggare 

Mark och miljö 

Redovisningsuppdrag, 

styrelsearbete 

PKC 

(polisens 

kontakt 

center) 

Kvalitetschef 

på Scani och 

Ericsson, 

operativ chef 

på DeLaval 

Konsult, 

byggnadsmiljö 

(fukt, energi och 

innemiljö) 

Ev. övriga 

uppdrag inom 

HSB 

HSB Södertörns 

styrelse 2017–2019. 

Föreningsgranskare 

HSB Södertörn, 

föreningsrevisor i brf 

Fagerliden 

Vice ordförande i brf 

Paragrafen 

- HSB-ledamot 

i brf 

Anemonen 

och brf Vårby 

Gård 

Sekreterare i brf 

Sjödalen 

Andra 

väsentliga 

uppdrag 

Ledamot i 

Socialnämnden i 

Botkyrka kommun 

(sedan 2015) 

   Fullmäktige i 

Länsförsäkringar 

Övriga 

uppgifter 

     

Medlem i 

HSB 

Södertörn 

Ja Ja  Ja Ja 

Oberoende* Ja Ja Ja Ja Ja 

Står till 

förfogande 

     

*Oberoende i förhållande till förening och ledning. 

Följande ledamöter valdes 2020 och har ett år kvar på sin mandatperiod: 

• Staffan Paulusson 

• Kristin Ritter 


