
 

   

  

 

Dagordningen punkterna 19-22   Bilaga 8 

                     

VAL AV ORDFÖRANDE OCH STYRELSELEDAMÖTER, 

REVISORER OCH SUPPLEANT, LEDAMÖTER OCH 

SUPPLEANTER TILL HSB RIKSFÖRBUNDS FULLMÄKTIGE SAMT 

VALBEREDNING; LEDAMÖTER OCH SUPPLEANT 

Redovisning av valberedningens arbete under 2017/2018 

Valberedningen har haft sju dokumenterade möten.   

Information lades ut på hemsidan under november 2017 och blanketterna till nominering 

för HSB Södertörns styrelse och valberedning skickades både ut både elektroniskt och via 

traditionella postgången den 9 januari 2018. 

 

Valberedningen medverkade i följande: 

- Valberedningen deltog vid HSB-ledamotskonferensen på Körunda den 23-24 mars och 

lämnade då en lägesrapport om arbetet i valberedningen. 

Valberedningen intervjuade följande: 

- Förslag till nomineringar har lämnats på elva personer till HSB Södertörns styrelse och  

en person till valberedningen. Intervjuer har utförts med de nominerade personerna med 

något undantag. 

- Några från styrelsen i HSB Södertörn 

- Styrelseordförande i styrelsen HSB Södertörn 

- VD för HSB Södertörn 

Någon gemensam redovisning i styrelsen har däremot inte utförts. 

 

Viktiga aspekter vid val av styrelseledamöter: 

- Föryngring i styrelsen 

- Jämn könsfördelning 

- Ökad affärsmässighet 

- Ökad etnisk mångfald 

- Erfarenhet av organisationsuppbyggnad i företag/organisationer 

De nominerade personerna har bland annat blivit informerade om de skärpta krav på 

lämplighet som införts i lagen om Betaltjänster med anledning av att HSB Södertörn är 

godkänd som betalningsinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn. 

Med vänliga hälsningar   

Valberedningen för HSB Södertörn  

Lennart Olsson, Lena Ingren och Sune Strålind  

 

 

      Vänd! 



 

   

                                                                                                                                                                                              

En enhällig valberedning föreslår att fullmäktige väljer följande personer till: 

Dagordningen, punkt 19 

 

STYRELSEORDFÖRANDE FÖR EN TID AV 2 ÅR 
 

Jonte Söderström omval     

Jonte Söderström, född år 1965: Jonte värnar om demokrati, samarbete, solidaritet, 

öppenhet och kunskapsutbyten. Jontes ambitioner med styrelseuppdraget är fortsatt 

byggnation i samtliga kommuner, fler förvaltningsuppdrag, fortsatt utveckling av tjänster 

till brf:er. För Jonte är HSB Södertörn samverkan. Ombudsman i Byggnads. Ordförande i 

styrelsen sedan 2005. Nominerad av valberedningen. 

 

STYRELSE: 
Val av ordinarie ledamöter för en tid av 2 år: 

 

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

Staffan Paulusson  omval 

Per Kregert  omval 

Kristin Ritter  omval 

Marie Sandqvist fyllnadsval ett år och nyval 

Kort presentation av de föreslagna: 

Namn 

Staffan Paulusson  Per Kregert Kristin 

Ritter 

Marie Sandqvist 

Född år 1970 1946 1946 1961 

Typ av medlem Ledamot, vice 

ordförande 

Ledamot Ledamot Boende 

Invald år 2012 ordinarie 2003 ordinarie 2016 ordinarie Ordinarie. 

Fyllnadsval ett år. 
Funktion och 

mandattid 

Brf-kontakt, 

kommundelsträffar 

Ledamotsgruppen Ledamotsgruppen Valberedningens 

förslag 
Huvudsaklig 

utbildning 

  Socionom Socionom 

Huvudsaklig 

arbetslivs-

erfarenhet 

Dokumentations-

specialist på 

Infranord AB 

Pensionär,  

f d 

lastskadereglerare 

Biträdande 

stadsdelsdirektör, 

produktionschef 

Skolkurator 

Ev. övriga 

uppdrag inom 

HSB 

HSB-ledamot HSB-ledamot Ordf. valberedning i 

brf Akvarellen 

Ordf. i brf 

Vitsippan. HSB-

ledamot. 

Sekreterare i 

Stämmopoolen 

Andra väsentliga 

uppdrag 

    

Oberoende*** Ja Ja Ja Ja 

Övriga uppgifter    Kontakter med 

övriga brf.er i 

Nynäshamn 

***Oberoende i förhållande till förening och ledning   



 

   

  
Övriga nomineringar 
Följande nomineringar har valberedningen fått: 
 

 Nomineringar från bostadsrättsföreningar inom HSB Södertörn:

- Henna Ahovelli, född 1975       Sekreterare i brf Vitsippan i Nynäshamn. 

                                                     Hygientekniker. Ledamot i idrottsföreningar. 

- Leif Emmoth, född 1939           Ordförande i brf Lärkbacken i Tullinge. F d polischef. 

                                                     Ny som HSB-ledamot. 

- Roland Lundström, född 1951  Fritidskommittén  brf Akvarellen och tidigare ordförande 

                                                     i brf Slätten. Uppdragsledare Sweco Rail. Ordförande i  

                                                     andra samfälligheter. 

- Maria Thöyrä, född 1967          Ledamot i brf Brunna i Hallunda. Enhetschef  

                                                     inom en av Stockholm stads stadsdelsförvaltningar.  

                                                     HSB-ledamot. Erfarenhet från föreningsverksamheter.  

- Leif Lillhannus, född 1956       Ordförande i brf Klangen i Nynäshamn. Arbetar inom IT  

                                                     och telecom. HSB-ledamot. 

- Ronnie Fjällkeborn, född 1947 Tidigare ordförande i brf Docenten, arbetar inom 

                                                     bank/telecom. 

 

Följande ledamöter valdes 2017 och har ett år kvar på sin 

mandatperiod:  

Inger Andersson, Huddinge, född år 1947, invald år 2017. 

Martina Styffe, Tullinge, född år 1993, invald år 2017. 

Semina Mujkanovic, Hallunda, född år 1978, invald år 2017. 

Anders Löfgren, Nynäshamn, har avgått av personliga skäl. 

______________________________________________________________________
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Enligt stadgarnas § 29 utses en revisor av HSB Riksförbund. Övriga väljs på 

fullmäktigesammanträdet. BoRevisions revisor presenteras i bilaga 8 c. 

 

För de fall fullmäktige beslutar anta stadgeförslaget så föreslås endast Liselotte Herrlander 

som ordinarie revisor. Om fullmäktige inte beslutar att godkänna stadgeförslaget föreslås 

Liselotte Herrlander som ordinarie revisor och Niklas Jonsson som suppleant. 

 

FÖRSLAG REVISORER:  

Auktoriserade revisorn Liselotte Herrlander, född 1957, ordinarie (bilaga 8 a)  
Auktoriserade revisorn Niklas Jonsson,             född 1974, suppleant (bilaga 8 b) 

 

Liselotte Herrlander - omval, Niklas Jonsson - omval. 

______________________________________________________________________ 

 

      Vänd! 
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VAL AV ERFORDERLIGT ANTAL LEDAMÖTER OCH 

SUPPLEANTER TILL HSB RIKSFÖRBUNDS 

FULLMÄKTIGE: 

Valberedningen föreslår att styrelsen inom sig utser erforderligt antal ledamöter och 

suppleanter till HSB Riksförbunds fullmäktige. 
______________________________________________________________________ 
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Redovisning av nomineringar till 

VALBEREDNING: 

Enligt HSB Södertörns stadgar 2008 ska valberedningen bestå av minst tre ledamöter och 

en suppleant (en ledamot utses till ordförande). Idag består valberedningen av tre ordinarie 

ledamöter och en suppleant.  

 

Enligt HSBs normalstadgar 2011 version 2 ska valberedningen bestå av lägst tre 

ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. 

 

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 valberedning lades ut på hemsidan under november och 

skickades även ut elektroniskt och per post i samband med utskick inför nominering till 

HSB Södertörns styrelse. 

Följande nominering har inkommit: 

Kajsa Wallin – övrig nominering och förslag från valberedningen.  

I tur att avgå är: 

Lena Ingren och Sune Strålind (ordinarie ledamöter). Fyllnadsval efter suppleant, Arne 

Mårtensson. 

  
Följande ledamöter har 1 år kvar på sitt uppdrag:  
Lennart Olsson.  

 

 

 



 

   

  

Följande personer står till förfogande för val till valberedningen: 

Namn Lena Ingren Sune Strålind Kajsa Wallin 

Född år 1939 1938 1959 

Typ av medlem Fria gruppen Fria gruppen Boende 

Invald år 2016 2016 Nominerad 

Funktion och 

mandattid 

Ordinarie, 2 år Ordinarie, 2 år Fyllnadsval ett år 

Huvudsaklig 

utbildning 

Flickskolan-

Normalskolekompetens 

Internutbildning tele 22 

år teknik ledarskap. 
3 år gymnasium. Ekonomi. 

Huvudsaklig 

arbetslivserfarenhet 

Banktjänsteman,  

Studieombudsman 

Televerket/Telia 

sektionschef, regionschef 

Planering. Fintlings 

Ytbehandling 
Ev. övriga uppdrag 

inom HSB 

HSB-ledamot HSB-ledamot  

Andra väsentliga 

uppdrag 

 Ordförande i brf 

Kråkskär 
 

Oberoende*** Ja Ja Ja 
Övriga uppgifter Tidigare vice ordförande i 

HSB Södertörns styrelse 

Tidigare ordförande i brf 

Kronan 

Tidigare ledamot (sekr ) i 

brf. Paradisbacken och 

tidigare HSB-ledamot 

***Oberoende i förhållande till förening och ledning 

 

VALBEREDNINGEN SKA ENLIGT STADGARNA BESTÅ 

AV MINST TRE LEDAMÖTER. DETTA INNEBÄR ATT 

STÄMMAN HAR ATT UTSE: 

För de fall fullmäktige beslutar anta stadgeförslaget så föreslås samtliga fyra vara ordinarie 

i valberedningen. Om fullmäktige inte beslutar att godkänna stadgeförslaget föreslås tre 

ordinarie och en suppleant. 

 

2 ordinarie ledamöter för en tid av två år. 

1 ordinarie ledamot på fyllnadsval för en tid av ett år. 


