
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Valberedningen föreslår 5 ledamöter och 2 suppleanter. 

Motiveringen att gå från 7 till 5 ledamöter är baserad på samtal med nuvarande ledamöter: Det 

räcker med 5 effektiva ledamöter i stället för 7 ledamöter. 

Bifall till valberedningens förslag? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

 

LEDAMÖTER:  

Valberedningen föreslår nyval på Andreia Olaru till styrelseledamot för en tid om 2 år. 

Andreia känner att det är dags att engagera sig mer i föreningens liv, och hjälpa till med sina 

kunskaper, energi och tid. Hon brinner för att skapa trivsamma miljöer och bidra till en trevlig 

gemenskap. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Andreia Olaru till styrelseledamot för en tid om 2 år? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

 

Valberedningen föreslår nyval på Johanna Spetz till styrelseledamot för en tid om 2 år. 

Johanna har tidigare varit styrelseledamot i föreningen, där hon har jobbat med bl.a. 

avtalsupphandlingar, ekonomi, boendeinformation, administration och trädgård. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Johanna Spetz till styrelseledamot för en tid om 2 år? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

 

Valberedningen föreslår nyval på Peter Nyborg till suppleant för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Peter Nyborg till suppleant för en tid om 1 år? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

 

Valberedningen föreslår nyval på Simon Fontana Oscarsson till suppleant för en tid om 1 år. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Simon Fontana Oscarsson till suppleant för en tid om 1 år? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

15. Val av revisor och internrevisor 



Valberedningen föreslår att revisorn Hans Jonasson vid Frejs Revisorer AB utses till revisor. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Hans Jonasson vid Frejs Revisorer AB till revisor? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

 

Valberedningen föreslår att Gunilla Edmark utses till internrevisor. 

Bifall till valberedningens förslag att utse Gunilla Edmark till internrevisor? 

Ja ▢  Nej ▢  Anstå till fortsatt stämma ▢ 

 

 


