Valberedningens förslag till Brf Pålsundets stämma 2022
Brf Pålsundets stadgar:
§21 Styrelsen består av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra
suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av
styrelsen för HSB.
1. Valberedningen föreslår omval och nyval av ledamöter till styrelse, revisorer och
valberedning enligt nedan.
2. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden till styrelse och övriga
förtroendevalda:
-

5,5 prisbasbelopp till styrelsen att fritt fördela inom sig.
0,20 prisbasbelopp till revisorerna att fritt fördela mellan sig.
0,25 prisbasbelopp till valberedningen att fritt fördela inom sig.

Ett prisbasbelopp motsvarar 48 300 kronor i 2022 års prisnivå.
3. Valberedningen har inte till uppgift att föreslå nya ledamöter till valberedningen.
Uppgiften är att sammanställa inkomna förslag som medlemmarna har att ta
ställning till.

Styrelsen har bestått av elva ordinarie och tre suppleanter.
HSB:s ledamot är sedan 2021 Fred Åkesson. HSB föreslår inte längre suppleanter till
styrelsen.
Valberedningen har bestått av Christer Johansson (sammankallande), Linnéa
Kihlström och Rebecca Thorburn Stern.
Valberedningen har haft ett begränsat antal fysiska möten då ledamöter under våren
2022 drabbats av sjukdom. Detta medförde att majoriteten av arbetet har skett
digitalt och per mail. Under arbetet har valberedningen samtalat med styrelsen som
grupp och i enskilda samtal samt haft ett antal samtal med potentiella kandidater.
Valberedningen har följt HSB:s riktlinjer för en valberednings arbete. Valberedningen
eftersträvar att föreslå 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. Varje år sker en viss föryngring men för kontinuiteten i
styrelsearbetet och för kunskapsöverföringen är det är också viktigt att erfarna
styrelseledamöter sitter kvar.
Valberedningen har också eftersträvat en styrelse:
-

som arbetar i en god sammanhållning där alla ledamöter bidrar till helheten.

-

med ledamöter som tar ett stort ansvar tillsammans för föreningen och det
gemensamma boendet.
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-

med ledamöter som har olika kompetenser som kan bidra till arbetet.

-

där ledamöterna utgör en blandning mellan hög-och låghus och har en jämn
åldersfördelning.

-

med ledamöter som erfarenhet eller kunskap om den demokratiska processen i
en förening.

Sofia Schmidt har meddelat att hon inte ställer upp till omval till styrelsen. Helena
Ohlsson har meddelat att hon inte ställer upp till omval som ordinarie medlemsrevisor.

Kvarstår sedan stämman 2021:
1.
2.
3.
4.

Magdalena Ginste, till 2023
Joakim Björklund, till 2023
Mats Runeborg, till 2023
Tage Isaksson, till 2023

1.
2.
3.
4.
5.

Ulrica Edholm, till 2024
Yvonne Brax Kjellström, till 2024
Per Karlsson, till 2024
Arne Mårtensson, till 2024
Finn Thormark Fröst, till 2024

Omval:

Nyval:
1. Jens Koch, till 2024.

Fyllnadsval:
INGA
Utses av HSB
11. HSB-ledamot, Fred Åkesson
Suppleanter
1. Matilda Kongshöj, omval 1 år
2. Klas Nilsson, omval 1 år
3. Ludvig Hartmanis, nyval 1 år
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Totalt (i enlighet med stadgarna):
11 ordinarie, inkl. HSB-ledamot
3 suppleanter
Internrevisorer
Maria Jansson, nyval 1 år
Kajsa Aronsson, nyval 1 år, suppleant

PRESENTATION AV NUVARANDE STYRELSE OCH FÖRSLAGEN
VALDES PÅ FÖRRA STÄMMAN FÖR EN PERIOD PÅ TVÅ ÅR
Magdalena Ginste
ARv 11, bott i föreningen i 15 år. Ålder 76. En styrelseperiod 2007-2009, åter invald
2016, har i två olika perioder varit styrelseordförande och är nu vice ordförande.
Joakim Björklund
ARv 4, bott i föreningen i 12 år. Ålder 52. Invald 2011, har en period varit vice ordf.
Tage Isaksson
ARv 15. Ålder 74. I styrelsen sedan 2012, både som ordinarie och suppleant. Arkitekt.
Mats Runeborg
ARv 15, bott i föreningen i två år. Ålder 62. Lång yrkeserfarenhet av styr- och reglerteknik
och de tekniska delarna i stora fastigheter. Har tidigare erfarenhet av andra brf-styrelser,
bl.a. som ordf.
FÖRESLÅS FÖR OMVAL (ordinarie ledamöter)
Finn Thormark Fröst
Arv 17, bott i föreningen i 5 år. Ålder 37. Ledamot av styrelsen sedan 2018. Har de
senaste två åren varit ordförande.
Arne Mårtensson
ARv 17, bott i föreningen i över 20 år. Ålder 76. Har varit med i styrelsen sedan
2008 med avbrott på ett par år. Har tidigare varit både vice ordförande och
ordförande i brf Pålsundet.
Per Karlsson
ARv 15, bott i föreningen i snart 30 år. Ålder 70. I styrelsen sedan 2016 där han är
sekreterare.
Ulrica Edholm
ARv 10, har bott i föreningen i över 30 år. Ålder 57. Lång erfarenhet i styrelsen, sedan
2004, bl.a. som sekreterare.
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Yvonne Brax Kjellström
ARv 17, bott i föreningen i 10 år. Ålder 69. I styrelsen sedan 2012.
FÖRESLÅS FÖR OMVAL (suppleanter)
Matilda Kongshöj
ARv 9, bott i föreningen i ungefär två år. Ålder 31. Föreningserfarenhet från idrottsvärlden.
Civilingenjör samt egenföretagare som utvecklar IT-verktyg.
Klas Nilsson
ARv 4, bott i föreningen i 16 år. Ålder 43. Aktiv i bastuföreningen. Jobbar med
affärsutveckling, i bl a resebranschen.

FÖRESLÅS FÖR NYVAL, ORDINARIE LEDAMÖTER
Jens Koch
ARv 15, bott i föreningen i två år. Ålder 39. Yrkesmässig erfarenhet av IT och digitala
verktyg. Suppleant i styrelsen 2021.
FÖRESLÅS FÖR NYVAL, SUPPLEANTER
Ludvig Hartmanis
ARv 17, bott i föreningen i knappt ett år. Ålder 27. Arbetar som fastighetsförvaltare med
bl.a. budgetfrågor och projektplanering.
REVISORER, förslag nyval
Maria Jansson
ARv 2, bott i föreningen i mer än 20 år. Ålder 54. Har tidigare varit revisorssuppleant i
flera år. Föreslås som ordinarie internrevisor vid sidan av den auktoriserade revisorn.
Kajsa Aronsson
ARv 10, bott i föreningen i 18 år. Ålder 58. Egenföretagare. Föreslås som
revisorssuppleant.
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