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Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer 

På årsstämman 2020 utsågs Birger Svensson, Öddö 2:199, och Lennart Olausson, Öddö 2:89, 

att utgöra valberedning för kommande mandatperiod.   

Vårt arbete startade med att klara ut vilka roller som skall väljas in i styrelsen på årsstämman 

2021.  Som framgår nedan är det tre ledamöter som skall väljas in i styrelsen.  

Baserat på valberedningens kunskaper om styrelsearbetet i föreningen identifierades ett på 

exempel ett antal uppgifter som ordförande och ledamöter har att utföra. Detta enbart för 

att få ett underlag för valberedningens diskussioner med  presumtiva styrelseledamöter. 

Den slutliga rollfördelningen inom styrelsen har styrelsen att besluta om på det 

konstituerande styrelsemötet som skall ske efter att årsstämman genomförts. 

Styrelsens förvaltning (uppgifter) framgår av paragraf 9 i föreningens stadgar.     

 

Valberedningens förslag till stämman 

Av sammanställningen ovan framgår att valberedningen har att nominera tre nya ledamöter 

till årsstämman 2021.  

När det gäller mandattiden för suppleant är stadgarna något otydliga, här framgår ” och för 

suppleant ett (2) år”. De senaste åren har suppleant valts på två år. Valberedningen har varit 

i kontakt med Jenny Vikgren som valdes in på förra årsmötet och hon har förklarat sig 

beredd att sitta kvar även under nästa mandatperiod.  

Roll Namn / fastighet Erfarenhet  

Ordförande Göran Roos, Öddö 2:101 Styrelseerfarenhet, vald till 
ordförande på stämman 2020. 
Mandattiden går ut vid stämman 
2022. 

Ledamot Sven Lekander, Öddö 2:88, väljs in 
på två år. 

Styrelseerfarenhet, har under flera 
perioder varit ordförande i 
föreningen. Är f.n. också ledamot i 
vägsamfälligheten Öddö Ga:3  

Ledamot Johan Hjerkinn, Öddö 2:86, väljs in 
på två år. 

Styrelseerfarenhet, har under en 
period varit ordförande i föreningen. 
Ekonom med bankerfarenhet.  

Ledamot Björn Moberg, Öddö 2:189, väljs in 
på två år. 

Styrelseerfarenhet, har under en 
period varit ordförande i föreningen. 
Byggledare. 

Suppleant Jenny Vikgren, Öddö 2:204 Styrelseerfarenhet, vald till suppleant 
på stämman 2020. Mandattiden går 
ut vid stämman 2022. 
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen stämman nyval av ledamöterna 

Sven Lekander, Johan Hjerkinn samt Björn Moberg.  

 

Val av revisorer  

Vid stämman 2021 valde stämman som revisorer Monika Lekander, Öddö 2:88, och Dag 

Maiset, Öddö 2:91. Genom valberedningen förslag till nyval av Sven Lekander, Öddö 2:88, 

behöver Monika Lekander ersättas pga. möjlig jävsituation.  

Styrelsen föreslår stämman att välja Kjell Jacobsen, Öddö 2:87, som revisor att ersätta 

Monika Lekander.      
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