Valberedningens förslag till stämman vid årsmöte 2015
för Bostadsrättsföreningen Ekehjelmstorget
Arvoden
Styrelsearvode
Valberedningen föreslår oförändrade arvoden; dvs tre prisbasbelopp att fördelas inom
styrelsen (prisbasbelopp 2015 är 44.500 kr). Lagstadgade bikostnader till arvoden betalas av
föreningen.
Revisorarvode
Inget arvode ska utgå till revisorer då dessa fakturerar.

Antal styrelseledamöter och suppleanter
Enligt stadgan ska styrelsen bestå av minst tre och högst sju ledamöter samt högst tre
suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst 2 år. Idag
består styrelsen av 5 ledamöter och 2 suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen även
fortsättningsvis består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Val av styrelse
Sittande ledamöter 1 år kvar:
Richard From
Annika Oldmark
Mikael Bergling
Avgående ledamöter och suppleanter som inte ställer upp för omval:
Dag Gårdeman, ledamot
Ann-Charlotte Edman, suppleant
Ledamöter förslag:
Joachim Norling, omval 1 år
Jan Wester, nyval 2 år
Suppleanter förslag:
Francisco Cabrera, omval 1 år
Eva Höijer, nyval 1 år
Presentation av de nya kandidater som valberedningen föreslår
Jan Wester
Bor i port 6. Utbildad till elektronikingenjör. Har arbetat som konsult som bl.a.
programmerare och projektledare. Har tidigare erfarenhet av styrelsearbete. Idag pensionär.
Eva Höijer
Bor i port 8. Har arbetat med ekonomi och administration på nio olika arbetsplatser inom
näringsliv och organisationer. Arbetade i riksdagen som kanslichef mellan 1988 och 1998.
Idag pensionär.

Intresseanmälningar har även inkommit från nedan personer:
Lars Richt (som styrelseledamot)
Rolf Wibard (som styrelseledamot)
Louise Lindell (som styrelsesuppleant)

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

Val av valberedning
Förslag:
Jan Celarek, omval 1 år
Mia Vendel, nyval 1 år
Valberedningen föreslår att en suppleant till valberedningen utses, men kandidat för detta
saknas i nuläget.

Stockholm 2015-03-30
Enligt uppdrag,
Jan Celarek och Victoria Johansson

