VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 2020
Uppdraget för styrelseledamöterna i Brf Pålsundet är att ansvara för vårt gemensamma boende.
Styrelsen är demokratiskt vald av föreningens årsmöte. Beslut för vår ekonomi, fastighetsskötsel, för
att lösa akuta problem men också för att våra fastigheter på lång sikt ska vara ett bra och hållbart
boende fattas gemensamt av styrelsen
Valberedningens uppgift är att föreslå ledamöter till styrelsen. Vi eftersträvar en styrelse med
många olika perspektiv, erfarenheter, intressen och kompetenser. Vi försöker också få en bra
fördelning av ålder och kön samt spridning i våra olika trappuppgångar. Men vill också föreslå
stämman att välja ledamöter som vill lägga ner tid och arbete för att tillsammans med övriga
ledamöter arbeta för hela föreningens bästa.
Det sker alltid en viss föryngring men för kontinuiteten i styrelsearbetet med många stora projekt
som löper över flera år är det är också viktigt att erfarna styrelseledamöter sitter kvar.
När vi vanligtvis möts på årsmötet finns det möjlighet att presentera och träffa den sittande
styrelsen men även de som föreslås för nyval. Så är tyvärr inte möjligt i år. Därför berättar vi lite
kort om ledamöterna här.
VALDES PÅ FÖRRA STÄMMAN FÖR EN PERIOD PÅ TVÅ ÅR
Magdalena Ginste
ARv 11, bott här i 13 år. Ålder 74 år. En styrelseperiod 2007-2009, åter invald 2016, har i två olika
perioder varit styrelseordförande.
Joakim Björklund
ARv 4, bott här i 10 år. Ålder 50 år. Invald 2011, har en period varit vice ordf.
Maija Ahola
ARv 6, bott här i 7 år. Ålder 36 år. Finansiell ekonom, med erfarenhet av marknaderna för elhandel
samt ränte- och företagsobligationer. Egenföretagare. Invald 2019.
Gustav Sandén
ARv 17, bott här i 3 år. Ålder 29 år. Fastighetsmäklare, utbildad byggnadsingenjör med inriktning
byggnadsteknik och arkitektur, utbildning i fastighetsföretagande och fastighetsförmedling. Invald
2019.
FÖRESLÅS FÖR OMVAL
Arne Mårtensson
ARv 17, bott här i över 20 år. Ålder 73 år. Har varit med i styrelsen sedan 2008 med ett avbrott på
ett par år. Har tidigare varit både vice ordförande och ordförande i vår bostadsrättsförening, med
extra ansvar i samband med fasadrenoveringen.
Per Karlsson
ARv 15, bott här i snart 30 år. Ålder 68 år. I styrelsen sedan 2016.
Ulrica Edholm
ARv 10, har bott här över 30 år. Ålder 54 år. Lång erfarenhet i styrelsen, sedan 2004, bl a som
sekreterare.
Yvonne Brax Kjellström
ARv 17, bott här i nästan 10 år. Ålder 67 år. Jobbar inom både kultursektorn och omsorgen. I
styrelsen sedan 2012.
Finn Thormark Fröst
Arv 17, bott här i 3 år. Ålder 35 år. Läkare, och har också tidigare varit förtroendevald. Har varit
suppleant i styrelsen sedan 2018, föreslås nu till ordinarie ledamot. Har det senaste året verkat som
styrelsens sekreterare. Har bl a varit med och gett föreningens gym en nystart.
Tage Isaksson
Arv 15, i styrelsen sedan 2012, både som ordinarie och suppleant. Arkitekt.

FÖRESLÅS FÖR NYVAL
Janus Brandin
ARv 15, bott här i snart 2 år. Ålder 39 år. Arbetar i Näringsdepartementet. Har tidigare arbetat som
avdelningschef och tf kommunchef i Pajala kommun.
Monika Rudenska
ARv 16, ganska nyinflyttad hos oss men har bott på Reimersholme tidigare, då i Brf Musteriet. Ålder
42 år. Utbildad arkitekt, arbetar som stadsplanerare och områdesstrateg på Stockholms
stadsbyggnadskontor. Har 15 års erfarenhet inom arkitektur, stadsplanering, kommunala processer
samt god allmän kunskap om bygg- och fastighetsbranschen.
Mohammed Mohsen
ARv 13, ganska nyinflyttad. Ålder 29 år. Civilekonom. Insamlings- och kommunikationschef på en
biståndsorganisation.
ÖVRIG NOMINERAD
Erika Wolters
ARv 17, ganska nyinflyttad. Ålder 30 år. Arbetar som arkitekt med egen firma, intresserad av att
bevara och förädla husens ursprungliga karaktär. Trädgårdsintresserad med stort intresse för
miljöfrågor, aktiv i föreningen Hållbara Reimersholme.
REVISORER
Helena Olsson, föreslås som ordinare internevisor vid sidan av den auktoriserade revisorn
(nyval)
ARv 9, ganska nyinflyttad. Ålder 54 år. Har varit och är medlems- och föreningsrevisor i ett antal
ideella föreningar och samfällighetsföreningar.
Maria Jansson, föreslås som revisorssuppleant (omval)
ARv2, bott här i över 20 år. Ålder 52 år.

