Valberedningens förslag på
styrelseledamöter och suppleanter
inför årsmötet 15 maj 2018
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sju ordinarie ledamöter och tre suppleanter,
som tidigare. Ordinarie ledamöter väljs normalt på två år, medan suppleanter och revisor alltid
väljs på ett år.
I år är det fem ordinarie ledamöter som avgår, en som har ett år kvar och en som ställer upp på
omval i ett år. Av suppleanterna är det två som avgår och en som ställer upp för omval (som
ordinarie).
Detta innebär att vi behöver välja fyra nya ordinarie ledamöter och tre nya suppleanter (utöver
de två som ställer upp för omval).
För övrigt föreslår valberedningen att ersättningen till styrelsen baseras på prisbasbeloppet,
som automatiskt räknas upp varje år. Vi föreslår fyra prisbasbelopp per år. År 2018 är beloppet
45 500 kr, och fyra belopp blir då 182 000 kr. Det senaste året höjdes ersättningen till 165 000
kr från att ha legat på 150 000 kr sedan 2012. Vi föreslår också att ersättningen fördelas med
en fast del och en rörlig del baserad på närvaro och nedlagd tid i utskott och tillhörande
uppdrag.
På nästa sida presenterar vi vårt förslag och sedan följer presentationer av de personer som vi
vill nominera.

Valberedningens arbetsgång, i korthet
-

Valberedningen intervjuar styrelsemedlemmarna och gör sig en bild av vilka kompetenser
styrelsen är i behov av.
Valberedningen samlar in namn på kandidater som kan vara aktuella.
De personer som valberedningen bedömer är intressanta att gå vidare med tillfrågas. Om
de tackar ja till att bli nominerade, intervjuas de av två personer ur valberedningen.
Valberedningen kommer överens om vem eller vilka personer som ska nomineras. Om det
är svårt att enas, sker en omröstning.

Med vänlig hälsning
valberedningen@skonstaholm.se
Jimmy Fischer 072-014 62 10
Lasse Hansson 073-055 08 85
Marie Jenevall 073-945 28 23
Susanne Ljunglöf 070-291 56 81
My Wistedt
070-265 37 68

Nuvarande styrelse
Ordinarie ledamöter
Carl Johan Casserberg
Klas Ekström
Stefan Gillgren
Sofia Kax
Dag Lundén
Linda Mårtensson
Henrik Segerpalm

mandat går ut, slutar
hade ett år kvar men slutar nu (ställer upp som adjungerad en tid)
mandat går ut, slutar
mandat går ut, slutar
mandat går ut, ställer upp för omval
mandat går ut, slutar
ett år kvar

Suppleanter
Robin Divander
Hanna Larsson
Anna Werner

mandat går ut, ställer upp för omval som ordinarie ledamot
mandat går ut, slutar
mandat går ut, slutar

Förslag på nya ledamöter och suppleanter
Ordinarie ledamöter
Petter Bergström
Fredrik Burman
Robin Divander (tidigare suppleant)
Magnus Jung
Dag Lundén (omval ett år)
Linda Westin
Suppleanter
Gunnar From
Uno Helmersson
Klara Strandå

Nya styrelsen enligt vårt förslag
Ordinarie ledamöter
Petter Bergström
Fredrik Burman
Robin Divander
Magnus Jung
Dag Lundén
Henrik Segerpalm
Linda Westin
Suppleanter
Gunnar From
Uno Helmersson
Klara Strandå

Förslag på revisor
Lars Karlsson sittande revisor, omval ett år (väljs alltid på ett år i taget)

Petter Bergström, 53 år, Skönstaholmsvägen 39
Flyttade hit 2014.
Produktionsledare, film och tv, främst för SVT.
Utbildning: RMI Berghs.
Eftersträvar bra miljö, balans och humant beteende.

Fredrik Burman, 45 år, Skönstaholmsvägen 88
Flyttade hit 2012.
Industridesigner på Lundberg Design.
Utbildningar: glasblåsning, möbelsnickeri, industridesign.
Har varit aktiv i Centrumhusgruppen, varit med och jobbat fram underlag som ledde till
uthyrning av översta planet på Centrumhuset. Ansvarat för is på rundeln. Aktiv i tidigare Brf
där han bl.a. ansvarat för ombyggnation av övernattningsrum.

Magnus Jung, 36 år, Söndagsvägen 110
Flyttade hit 2012.
Applikationsingenjör på MathWorks.
Utbildning: Civilingenjör Elektroteknik.
Gillar hus och vårt område och vill dra sitt strå till stacken för att förvalta och ta området
genom de förändringar som dränering, renovering och en ny generation innebär.

Linda Westin, 44 år, Skönstaholmsvägen 29
Flyttade hit 2014.
Kvalitetschef på ett solcellföretag. Har tidigare jobbat med fotografi, bildbehandling och
mikroskopi.
Utbildningar: Teknisk fysik, KTH. Doktorandstudier i neurovetenskap på KI samt
konstutbildningar.
Tycker om fotografi, vävning, paddla kajak och dataanalys.

Gunnar From, 47 år, Skönstaholmsvägen 51
Flyttade hit 2013.
Arbetar med IT-support på Post- och telestyrelsen.
Utbildningar: Datateknik och 4-årig teknisk byggnadsinriktning.
Miljöintresse.

Uno Helmersson, 41 år, Skönstaholmsvägen 71
Flyttade hit 2013.
Kompositör, musikproducent, företagare.
Utbildning: Bachelor i Musik och media på Kgl. Musikhögskolan.
Driver gärna frågor som kopplar ihop kulturella och ekonomiska värden. Bra på att se resurser.

Klara Strandå, 36 år, Skönstaholmsvägen 103
Flyttade hit 2016.
Trädgårdsmästare på Vackstanäsgymnasiet. Tidigare bl.a. Göteborgs Botaniska trädgård, egen
trädgårdsfirma, undervisat på trädgårdsutbildning, Göteborgs Universitet.
Utbildning: Trädgårdens hantverk och design, Göteborgs Universitet. Även keramikutbildning.
Uppväxt med ekologisk grönsaksodling, Öland. Medlem i Nätverket för Trädgårdsmästare i
Historisk miljö. Sitter i styrelsen för Gubbängens fritidsträdgårdar.
Intresse: utemiljön, både dess kulturhistoriska värde och som vårt gemensamma uterum.

