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HSB SYDOST 

Postadress: Box 52, 35103 Växjö, Vxl: 010-451 30 00, www.hsb.se/sydost 

 

 

Bilaga 1a 

(punkt 2, 7, 8, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35 och 36 på dagordningen) 

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 

Redogörelse för valberedningens arbete 2021/2022 

Valberedningen arbetar efter valberedningsinstruktionen som föreningsstämman fastställs samt 

HSBs Kod för Föreningsstyrning. Under verksamhetsåret har valberedningen hållit 11 

protokollförda möten varav 8 digitala fram till maj månad 2022.  

Valberedningen har tagit del av styrelsens utvärdering och därefter haft digitala enskilda möten 

med samtliga stämmovalda styrelseledamöter under januari och februari 2022. 

Uppgifter om valberedningens sammansättning, nomineringstid med mera har meddelats på 

HSB Sydosts hemsida samt via mail till samtliga förtroendevalda. 

Valberedningen har genomfört intervjuer med de som nomineras till HSB Sydost styrelse. 

  

Förslag till val har tagits fram i tid för att detta förslag ska kunna presenteras på det sätt som 

Koden föreskriver.  

Valberedningens policy för att föreslå kandidater till förtroendeuppdrag är:  

1. Övergripande huvudkrav är personliga kvalifikationer 

2. Åldersspridning 

3. Geografisk spridning 

4. Jämn könsfördelning 

1. Val av ordförande för stämman, punkt 2 på dagordningen 

Johan Nyhus, Förbundsordförande HSB Riksförbund  

2. Val av två protokolljusterare, punkt 7 på dagordningen 

Roy Karlsson, HSB brf Adlersten, Karlskrona 

Evelyn Eklund, HSB brf Tusenstjärnan, Kalmar 

3. Val av rösträknare, punkt 8 på dagordningen 

Karin Markström, HSB brf Mistluren, Västervik 

Uno Persson, HSB brf Kungsgården, Växjö  

4. Beslut om antal styrelseledamöter, valberedning, revisorer och föreningsgranskare, 

punkt 25, 27, 30 och 33 på dagordningen 

Styrelsen består idag av sju (7) stämmovalda styrelseledamöter, fyra (4) i valberedningen, en (1) 

revisor och två (2) föreningsgranskare.  Valberedningen föreslår oförändrat antal 

styrelseledamöter, revisorer, föreningsgranskare och önskar utöka valberedningen till fem (5). 

5. Arvode, bilaga punkt 23 dagordningen 

Valberedningens uppdrag är även att ta fram tydliga riktlinjer för arvoden och ekonomiska 

ersättningar för de förtroendevalda som beslutats av årsstämman. Valberedningens förslag till 

arvodesreglemente för HSB Sydost presenteras i arvodesreglemente 2022. 

http://www.hsb.se/sydost
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6. Val av styrelsens ordförande, punkt 24 på dagordningen 

Valberedningen föreslår omval av Sebastian Lindroth som styrelsens ordförande med en 

mandattid på ett (1) år. 

7. Val av styrelse, punkt 26, på dagordningen 

Valberedningen gör den bedömningen att styrelsen har en bra sammansättning, i första hand har 

valberedningen tagit hänsyn till det övergripande huvudkravet om personliga kvalifikationer. 

I tur att avgå bland ordinarie ledamöter är Sebastian Lindroth, Anders Carming och Per-Ola 

Mattsson. 

Valberedningen föreslår omval av Sebastian Lindroth, Anders Carming och Per-Ola Mattsson 

med en mandattid på två (2) år.  

8. Val av föreningsgranskare, punkt 31 på dagordningen 

Valberedningen föreslår omval av Magnus Andersson.  

Valberedningen förestår omval av Liliann Bjerström Lidén 

 

9. Val av ledamöter till HSB Riksförbunds föreningsstämma, punkt 35 på dagordningen 

Valberedningen föreslår att val av ledamöter till HSB Riksförbunds föreningsstämma görs av 

styrelsen. 

10. Val av Förtroenderåd, punkt 36 på dagordningen 

Enligt redovisad bilaga 1c. 

 

Växjö den  

 

HSB Sydosts valberedning 

 

 

 

Rolf Nicklasson  Göran Ågren  Ingela Persson 

 

 

 

 

 

Sten-Åke Radner    


