Valberedningens förslag till stämman vid årsmöte 2018
Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget
ARVODEN
Styrelsearvode
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden; dvs fyra prisbasbelopp att
fördelas inom styrelsen (prisbasbelopp 2018 är 45 500 kr x 4 = 182 000 kr exkl.
arbetsgivaravgifter).
Lagstadgade bikostnader till arvoden betalas av föreningen.
Revisorsarvode
Externa revisorer fakturerar.
Antal styrelseledarmöter och suppleanter
Enligt stadgan ska styrelsen bestå av minst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter
samt högst 3 suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för högst
2 år av föreningsstämman.
Valberedningen föreslår att styrelsen ska, likt föregående år, bestå av
6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.
Valberedningens förslag till styrelse
Sittande ledamöter: 				
Lars Richt (1 år kvar)				
Jan Wester (1 år kvar)
Peter Löfgren-Russo (1 år kvar)		

Avgående ledamot:
Joachim Norling
Emmi Östlund (flyttat från föreningen)

Förslag på ledamöter till omval:
Eva Höjer (2 år)
Annika Oldmark (2 år)
Förslag på ledamot till nyval:
Camilla Ekstedt (2 år, tidigare suppleant)
Förslag på suppleant till nyval:
Jan Celarek (1 år)
Hanna Börjesson (1 år)
PRESENTATION AV nya kandidater som valberedningen föreslår:
Hanna Börjesson I snart tre år har jag och min familj bott i föreningen på
Ekehjelmstorget 2. Jag arbetar som utvecklingschef på Liber förlag och kan
tänka mig diverse administrativa göromål i styrelsen. Är sedan tidigare
engagerad i trädgårdsgruppen.
Jan Celarek Jag har bott på Ekehjelmstorget 6 sedan 1986 tillsamans med sambo Maria. Var med vid ombildning till BRF. Senaste 25 år har jag arbetat med
säkerheten på Tekniska museet, Polismuseet och Riksidrottsmuseet. Pensionär
sedan 1 mars 2017. Arbetar extra med SOS International transporter från
Arlanda till Stockholm. Är utbildat till byggnadsingenjör och civilingenjör
elektronik. Var med i Civilförsvarsförbundet här på området.

Val av revisor och revisorssuppleant:
Enligt stadgan ska föreningen ha en eller två revisorer med suppleanter.
Valberedningen föreslår en revisor med suppleant.
Förslag på omval av revisorer:
Revisor:
Marie Nordlander, auktoriserad revisor Parameter Revision AB, (1 år).
Revisorsuppleant:
Ola Deurell, auktoriserad revisor Parameter Revision AB, (1 år).

Stockholm den 26 mars 2018
Enligt uppdrag/
Jan Celarek, Mikael Bergling och Mia Vendel

