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Dagordningen punkt 29-31    Bilaga 10 

HSB SÖDERTÖRN 

 

 

BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I 
VALBEREDNINGEN, VAL AV VALBEREDNINGEN 
(EN LEDAMOT UTSES TILL VALBEREDNINGENS 
ORDFÖRANDE) SAMT VAL AV FULLMÄKTIGE OCH 
SUPPLEANTER TILL HSB RIKSFÖRBUNDS 
FÖRENINGSSTÄMMA 

Redovisning av nomineringar till valberedningen 

Enligt stadgarna § 31 ska valberedningen bestå av lägst tre ledamöter. En ledamot utses av 

föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Mandattiden är två år. 

Valberedningen ska förbereda valet av kommande valberedning genom att begära in 

upplysningar samt upplysa fullmäktigeledamöterna om vilka nomineringar som inkommit  

samt vilka av valberedningens ledamöter som avböjt omval. 

Information om nominering av valberedningen lades ut på hemsidan under november och 

skickades även ut elektroniskt inför nominering till HSB Södertörns förtroendeuppdrag. 

 

Dagordningen, punkt 29 

Beslut om antal ledamöter i valberedningen 

Valberedningen förordar att valberedningen ska bestå av lägst tre ledamöter. 

 

Dagordningen, punkt 30 

Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 

I tur att avgå ur valberedningen är: 

• Lennart Olsson, står inte till förfogande för omval 

• Robert Nuse, står till förfogande för omval 

• Anders Löfgren, står till förfogande för omval 

Valberedningen förordar att föreningsstämman utser till valberedning för en tid av två år: 

• Robert Nuse omval, 2 år 

• Anders Löfgren omval, 2 år 

Valberedningen förordar att föreningsstämman utser till valberedning för en tid av ett år: 

• Mats Sundberg nyval, 1 år 
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Följande personer står till förfogande för val till valberedningen: 

Namn Robert Nuse  Anders Löfgren Mats Sundberg 

Födelseår 1961 1951 1950 

Funktion Valberedning Valberedning  

Invald år 2019 2019  

Huvudsaklig 

utbildning 

Gymnasial med 

påbyggnad inom 

ekonomi, miljö, 

förvaltning och 

upphandling 

Journalistlinje FH  

Huvudsaklig 

arbetslivs-

erfarenhet 

Inköp och 

upphandling (privat 

och statligt) 

Journalist Mäklare 

Ev. övriga 

uppdrag inom 

HSB 

Ordförande i brf 

Daggkåpan 

Ordförande i brf 

Månberget 

Ordförande i brf 

Paradisbacken, 

HSB-ledamot 

Andra 

väsentliga 

uppdrag 

Nämndeman, 

fritidspolitiker, miljö 

och hälsa, 

dialogkommission i 

Botkyrka 

  

Övriga 

uppgifter 

   

Medlem i HSB 

Södertörn 

Ja Ja Ja 

Oberoende* Ja Ja Ja 

Står till 

förfogande 

Ja Ja Ja 

*Oberoende i förhållande till förening och ledning. 

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

• Lena Ingren 

Övriga nomineringar 

Inget förslag till nominering har inkommit. 

Valberedningen förordar att föreningsstämman utser till ordförande för valberedning för en 

tid av två år: 

• Robert Nuse nyval, 2 år 

 

Dagordningen, punkt 31 

Val av fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma 

Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig utser erforderligt antal fullmäktige och  

suppleanter till HSB Riksförbunds föreningsstämma. 

 

 


