
Valberedningens förslag styrelse 

Brf Riksrådsvägen 2019 
 

 

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter, väljs av 

föreningsstämman för högst två år samt kan omväljas. Styrelsen utser inom sig ordförande och andra 

funktionärer om inte föreningsstämma beslutat annorlunda. Föreningsstämma ska välja minst en och 

högst två revisorer med högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från 

ordinarie föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. 

 

Namn Hus Mandattid 
ORDFÖRANDE   
Rikard Linde 147 nyval 1 år 
   
LEDAMÖTER   
Andreas Laestadius 111 nyval 1 år 
Jonas Beckeman 123 nyval 2 år  
   
Anders Österholm 89 1 år kvar 
Lotta Wersäll 55 1 år kvar 
Martin Ragnevad 80 1 år kvar 
Sara Villius 189 1 år kvar 
   
SUPPLEANTER   
1. Jens Almström 187 1 år kvar 

2. Fredrik Benesch 48 nyval 2 år 
3. Peter Hugo 85  nyval 2 år 
   
REVISORER ordinarie   
Beatrice Fejde, auktoriserad Sonora Revision nyval 1 år 
Hanna Finmo, föreningsrevisor 155 nyval 1 år 
   
REVISORER suppleanter   
Michael Christensson, auktoriserad Sonora Revision nyval 1 år 
Gunnar Caperius, föreningsrevisor 62 nyval 1 år 
   
ARVODEN 
Styrelsen fördelar internt prisbasbelopp x 3 totalt = 139 500 kr 
Extern revisor fakturerar sitt arvode 
Intern revisor arvoderas ej 
 
VALBEREDNING 
Väljs på årsmötet 

 



Information från Valberedningen 

 

Årets förslag till ny styrelse är nu klart. Vi vill först uttrycka vår 
tacksamhet till er som på olika sätt kommit fram till att det just detta år 
är dags att aktivt kliva in i styrelsearbetet. Tack! 

Vi vill också uppmana övriga medlemmar i föreningen att redan nu börja 
tänka på vilken eller vilka roller just du skulle vara intresserad av att ta i 
kommande styrelser alternativt projekt i vårt gemensamma arbete att på 
bästa sätt skapa en funktionell förening. 

Onsdag den 15:e maj ses vi i Bagarmossens Folkets Hus kl.19: 

Passa på att fråga ut de som nu avgår: vad behöver göras, vad har varit 
roligast, vilka idéer skall vi hålla levande. 

Passa på att lyssna in och uttryck ert stöd till den nya, blivande styrelsen. 

Passa på att träffa en granne du inte hade träffat innan. 

Ny eller gammal, engagerad i styrelse eller inte, vilja att hjälpa till eller 
bara stödja det arbete som pågår, kom på stämman, din närvaro är också 
att visa engagemang! 

 

Hälsar årets valberedning 
 
Fredrik Gren, Rrv 149 
Kris Johnson-Jones, Rrv 95 
Peter Göranson, Rrv 41 
Tomas Westblom, Rrv 58 


