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Valberedningens förslag 2021 – Brf Vita Husen 

Punkter baserade på dagordning från 2020 
Valberedningen har i år bestått av Malin Pehrson (ordförande) och Johan Johansson. 

 

§7 – Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 

Valberedningen föreslår:  

• Leena Friberg (193) 

• Lennart Grundtman (199) 

 

§8 – Val av minst två rösträknare 

Valberedningen föreslår:  

• Leena Friberg (193) 

• Lennart Grundtman (199) 

 

§15 – Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar 

• Valberedningen föreslår att tidigare års ersättning på 5 prisbasbelopp till styrelsen att 

gemensamt fördela mellan ledamöter och suppleanter gäller även detta år.  
 

• Valberedningen föreslår ersättning på 15 000 kr. till föreningsrevisorn. 
 

• Valberedningen föreslår att tidigare års ersättning till valberedningen gäller även detta år. 
 

• Valberedningen föreslår att yrkesrevisor ersätts enligt gällande taxa. 

Utöver ovanstående ersättningar föreslår valberedningen att föreningen svarar för sociala avgifter till 

samtliga arvoden. 

 

§16 – Beslut om antalet styrelseledamöter och -suppleanter 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 8 ordinarie ledamöter, varav en ledamot utses av 

HSB, samt 3 föreningsvalda suppleanter. 

 

§17 – Val av styrelse 

Följande ledamöter har ett år kvar i styrelsen (valdes in på 2 år 2020):  

• Boban Antic (187) 

• Åsa Olofsson (199) 

• Leena Friberg (193) 

Valberedningen föreslår att följande ledamöter väljs på 2 år: 

• Emelie Ståhl (191) – Tidigare suppleant  

• Samuel Lidén Borell  (189) – Omval 
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Valberedningen föreslår att följande ledamöter väljs på 1 år: 

• Jan Hultberg (205) – Omval 

• Ewa Rodriguez (205) – Tidigare suppleant 

Valberedningen föreslår att följande suppleanter väljs på 1 år: 

• Christofer Andersson (191) – Nyval 

• Malena Evhammar (169) – Nyval 

• Johan Johansson (193) – Nyval 

 

§19 – Beslut om antalet revisorer och suppleant 

Valberedningen föreslår en yrkesrevisor och en föreningsrevisor. 

 

§20 – Val av revisorer 

Valberedningen föreslår att följande revisorer väljs om på 1 år: 

• Yrkesrevisor: BoRevision AB 

• Föreningsrevisor: Arman Mirzaei 

 

§21 – Beslut om antalet ledamöter till valberedningen 

Valberedningen föreslår maximalt 3 ledamöter till valberedningen. 

 

§22 – Val av valberedning 

Valberedningen föreslår att: 

• Malin Pehrson (163) väljs som ledamot och ordförande i valberedningen - Omval 

• Suat Abay (197) väljs som ledamot - Nyval 

 

Valberedningen föreslår även att upp till ytterligare 1 ledamot under året kan väljas in av styrelsen, i 

överenskommelse med valberedningen. 

  

§23 – Val av HSB-ombud 

Valberedningen nominerar Åsa Olofsson som ordinarie HSB-ombud och Emelie Ståhl som suppleant. 


