
NOMINERA KANDIDATER TILL FÖRTROENDEUPPDRAG
HSB Sydosts nästa föreningsstämma äger rum i april. Valberedningens arbete inför stämman pågår året runt. 
Enligt föreningens stadgar ska styrelsen bestå av lägst fem och högst elva ledamöter. Idag består styrelsen av sju 
ledamöter. Vi behöver nu förslag på kandidater eftersom mandattiden löper ut för fyra personer i samband med 
2023 års stämma. Ordförande och revisorer väljs på ett år. Även förtroenderåd väljs på ett år. Som bilaga får ni  
en redogörelse av styrelsens arbetsuppgifter samt en presentation av nuvarande styrelseledamöter.

SÅ HÄR ARBETAR VALBEREDNINGEN
Valberedningen ska med utgångspunkt från föreningens stadgar samt gemensamt utarbetade styrdokument 
antagna på HSB Riksförbundets stämma hitta personer som är lämpliga i styrelsen. Mer information om HSB 
Sydosts verksamhet och valberedningens arbete hittar du på www.hsb.se/sydost. Valberedningen eftersträvar en 
så jämn könsfördelning som möjligt och eftersträva en mix mellan yngre och något mer erfarna.

Valberedningen ska ta del av den utvärdering som styrelsen gjort av sitt arbete. Med utgångspunkt från de  un-
derlag som erhålls ska valberedningen lämna förslag på ordförande, övriga ledamöter samt revisorer.

TA CHANSEN ATT NOMINERA KANDIDATER
Nu har din förening chans att föreslå kandidater till styrelsen för HSB Sydost och revisorer för fören-
ingen samt förtroenderåd. Vi i valberedningen är övertygade om att det finns många personer som 
kan tillföra både  kompetens och nytta till styrelsearbetet. Dessa personer vill vi gärna komma i kontakt 
med! Därför uppmanar vi samtliga föreningar och dig som medlem att föreslå lämpliga kandidater.

HUR NOMINERAR NI?
Ange namn och kontaktuppgifter till den person som du eller föreningen vill föreslå och som ni vet är beredd 
att ta på sig ett eventuellt uppdrag. Skicka er nominering till rolf.nicklasson@bredband.net eller posta till Rolf 
Nicklasson, Schwerinvägen 58 B, 352 72 Växjö.

Förslagen ska vara valberedningen tillhanda senast 16 december 2022 för att behandlas inför 2023 års stämma.

Med vänliga hälsningar
Rolf Nicklasson, ordförande HSB Sydost valberedning 2022-10-03

KONTAKT
Valberedningen för HSB Sydost består av följande personer: 
Rolf Nicklasson, Växjö, 073-804 45 21, rolf.nicklasson@bredband.net
Ingela Persson, Karlskrona, 070-286 25 00, ingelap46@telia.com 
Göran Ågren, Oskarshamn, 073-930 64 77, goran.agren44@gmail.com 
Sten Åke Radner, Kalmar, 070-308 25 15, stenaka.radner@telia.com
Ann-Christine Quist Karlsson, Nybro 070 -286 66 14 atte.quist@ gmail.com



STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER
HSB är en kooperativ medlemsorganisation som ägs och drivs av våra medlemmar. Organisationen är utformad 
i tre led, HSB Riksförbund, regionala HSB-föreningar - där HSB Sydost är en av dessa, och bostadsrätts-
föreningar. Varje led är en egen juridisk person i form av en ekonomisk förening, som själva väljer en styrelse.
 
Styrelsen för HSB Sydost har en mängd olika mål till exempel som att främja medlemmarnas ekonomiska  
intressen genom att verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljöintressen som är relaterade till 
byggandet och boendet. De ska även se till att HSB Sydost bildar bostadsrättsföreningar samt bygga och utveckla 
goda bostäder och även främja bosparande.

Styrelsen ska också erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrättsföreningar och övriga fastighetsägare 
kvalificerade förvaltningstjänster. Tillhandahålla tjänster, produkter och service med anknytning till boendet för 
medlemmar. Skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen genom en kompetent 
rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhanda hålla bra utbildning för 
förtroendevalda.

KORT FAKTA OM HSB SYDOST

• 18 540 MEDLEMMAR OCH  CA.1450 BOSPARARE

•  223 MEDLEMS BRF:ER  

• CA 12 000 BOSTADSRÄTTER OCH 700 HYRESRÄTTER

• HSB SYDOST HAR KONTOR I VÄXJÖ, KALMAR, NYBRO, 
VÄSTERVIK, OSKARSHAMN, SÖLVESBORG, KARLSKRONA 
OCH KARLSHAMN

• CA 140 ANSTÄLLDA REPRESNTERADE I 15 OLIKA  
YRKESKATEGORIER

• HSB SYDOSTS OMSÄTTNING 2020 UPPGICK TILL  
173 MILJONER KR.  
BALANSOMSLUTNINGEN BLEV 1,2 MILJARD KR.



PRESENTATION AV HSB SYDOSTS NUVARANDE 
STYRELSELEDAMÖTER

HSB Sydosts styrelse består idag av en ordförande, vice ordförande och fem styrelseledamöter: 

SEBASTIAN LINDROTH, ORDFÖRANDE
Född 1983 och bor i Växjö. Arbetar som sakkunnig jurist i finansdepartementet. Har suttit i HSB  
Sydost styrelse sedan 2011 och är ordförande sedan 2015. Sebastian är utbildad jurist och ekonom, han 
sitter även med som styrelseledamot i HSB Riksförbund ek. förening och är HSB-ledamot.
Mandattiden går ut 2024.

MIKAEL GUNNARSSON, VICE ORDFÖRANDE
Född 1959 och bor i Västervik. Tidigare erfarenhet inom bank- och försäkringsbranschen. 
Mandattiden går ut 2023. 

CARITA SCHÖNBAUM, STYRELSELEDAMOT
Född 1954 och bor i Växjö. Utbildad sekreterare samt läst kurser inom entreprenad och fastighetsjuri-
dik. Har arbetat som projektledare och verksamhetschef för nyproduktion på HSB Sydost i Växjö. 
HSB uppdrag som ordförande i brf Hovsby, är HSB-ledamot. Invald i HSB Sydosts styrelse 2019. 
Mandattiden går ut 2023. 

PER-OLA MATTSSON, STYRELSELEDAMOT
Född 1961 och bor i Karlshamn. Arbetar idag som Kommunalråd. Utbildning i ledarskap och 
arbetsrätt. Ordförande i HSB brf Karlshamnshus11. Invald i HSB Sydost styrelse sedan 2020. 
Mandattiden går ut 2024.

ANDERS CARMING, STYRELSELEDAMOT
Född 1962 och bor i Kalmar. Anställd på Länssjukhuset i Kalmar, enheten för palliativ medicin. 
Arbetat med patienter samt enhetens digitala system. Ordförande i brf Jätten, och är HSB-ledamot. 
Ingår i HSB Sydost styrelse sedan 2018. 
Mandattiden går ut 2024. 

GITHA FIORINO, STYRELSELEDAMOT
Född 1966 och bor i Kalmar. Arbetar idag som förvaltningsassistent inom Svenska kyrkan och är 
utbildad barnskötare. Ingår i HSB Sydost styrelse sedan 2014.  
Mandattiden går ut 2023. 

GACA RADETINAC, STYRELSELEDAMOT
Född 1972 och bor i Karlskrona. Arbetar idag som rektor och förskolechef i Ronneby och är utbildad 
som lärare samt rektor. Giaca är HSB-ledamot och ingår i HSB Sydost styrelse sedan 2016.  
Mandattiden går ut 2023.



Föreningsgranskare
Föreningsgranskarnas uppdrag är att granska medlemmens rätt till insyn och inflytande i föreningen. 
Uppdraget tar sin utgångspunkt i HSBs kod för föreningsstyrning. 

MAGNUS ANDERSSON
Född 1967 och bor i Vederslöv.
Huvudsaklig utbildning: Företagsekonomi
Arbetslivse1farenhet: Egen konsultfirma, rådgivare ekonomiska föreningar. 
Har arbetat på Companion Kronoberg som företagsrådgivare. Egen företagare inom byggbranschen.

Liliann Bjerström Lidén
Född 1957 och bor i Karlskrona. 
Arbetslivserfarenhet: Arbetar som utvecklingsstrateg/analytiker och utredare på kommunledningsför-
valtningen i Karlskrona kommun.
Tidigare arbetat som förvaltningsrevisor/konsult i många år.

FÖRTROENDERÅDET I SYDOST
SYFTE OCH INRIKTNING
Syftet med att inrätta ett förtroenderåd är att stärka kontaktytorna mellan den operativa 
verksamheten och kunderna. Förtroenderådet har ingen egen beslutanderätt men kan lämna 
ledningen rekommendationer och synpunkter.
Förtroenderådet ska följa den affärsinriktade verksamheten, exempelvis tjänsteutveckling, lönsamhet, 
kundnytta och kundnöjdhet. Förtroenderådet har möjlighet att bjuda in hela eller delar av styrelsen 
till sina möten.

ARBETSFORM
Förtroenderådet föreslås bestå av tio ledamöter med geografisk jämt fördelade över verksamhetsområ-
det, en ledamot skall representera de externa föreningarna. Ledamöterna utses av föreningsstämman. 
Förtroenderådet skall ha fyra möten per år.
Sammankallande för förtroenderådet väljs på föreningsstämman. Förtroenderådet lämnar rapport till 
HSB Sydosts föreningsstämma årligen och rapporten ska innefatta redovisning av dess arbete samt en 
enkel utvärdering.

KONTAKT
 

Torgny Skareteg, sammankallande, Kalmar, 0706-64 04 05, torgny.skareteg@gmail.com
Göran Ohlsson, Ronneby, 070-311 11 82, goranohlsson@icloud.com
Roy Karlsson, Karlskrona, 0702-55 37 26, roy.karlsson@hotmail.com
Torbjörn Melkersson, Oskarshamn, 0707-99 48 76, melkerssontorbjorn@gmail.com 
Mikael Edvinsson, Växjö, 0702-88 77 92, mikael@fagraback.net
Jörgen Emanuelsson, Växjö, 0706-64 06 19, jorgen@emanulsson.com 
Willy Söderdahl, Sölvesborg, 0733-34 50 13, willy@soderdahl.net
Jan Ekelin, Borgholm, 0703-80 05 74, jan.ekelin@telia.com
Daniel Johansson, Emmaboda, 0767-89 75 02, brf.naktergalen@gmail.com


