
 
Valberedningens förslag till Brf Rovfågelns årsstämma 2017 
  
Styrelse 
I förslaget för 2017 har antalet styrelsemedlemmar återställts till 9 personer (jämfört med 8 året innan) 
Valberedningen ger förslag på sammansättning gällande ordinarie respektive suppleanter. Däremot 
utser styrelsen bland sig själva ordförande, kassör och sekreterare. 
 
Valberedningens förslag till årsstämman 
Namn Ordinarie/Suppleant Mandat t.o.m. 

 
Kommentar 
 

Torbjörn Ljung Ordinarie 2018 Sittande 
Mats Nilsson Ordinarie 2018 Sittande 
Tomas Bokström Ordinarie 2018 Sittande 
Johan Berglund Ordinarie 2018 Sittande 
Paul Crisp Ordinarie 2019 Nyval 
Erica König Ordinarie 2019 Nyval 
Victor Svedberg Ordinarie 2019 Nyval 
Rasiha Delilbasic Suppleant 2019 Nyval 
Klara Ebeling Suppleant 2018 Omval 
 
Avgående styrelse 
Vi i valberedningen vill passa på och tacka de styrelsemedlemmar som avgår för deras fina insatser de 
gångna åren: Reb Kerstinsdotter, Daniel Nelson och Andreas Rosén 
 
Valberedning 
Föregående års valberedning har bestått av Per Ståhlberg och Olle Eriksson. Båda erbjuder sig, om 
stämman godkänner, att fortsätta med valberedningen i ytterligare ett år.  
 
Förslag på valberedning 
Per Ståhlberg Valberedning/Sammankallande 
Olle Eriksson Valberedning 
 
Arvode 
Valberedningen också ett förslag på ersättning till styrelsen. Då vi inte står inför några större projekt 
har vi valt att föreslå oförändrat arvode. Arvodet är exklusive sociala avgifter. 
Valberedningens förslag: Fast arvode på 2,5 prisbasbelopp att fördela inom styrelsen (2017 års 
prisbasbelopp = 44 800kr) 
 
Valberedningens arbete under det gångna året 
Precis som föregående år har vi intervjuat sittande styrelsemedlemmar. Under det gångna året har dock 
två ledamöter flyttat och de övriga medlemmarna har därför haft en stor arbetsbörda. Trots det är vårt 
intryck att styrelsearbetet fungerat bra.  
Liksom de senaste två åren har valberedningen även detta år behövt hitta många nya namn. Vi har  
annonserat i portarna samt knackat på i stort sett alla dörrar. De som visat intresse har valberedningen 
intervjuat och haft som underlag till förslaget av ny styrelse. Valberedningen arbetar för en bra 
blandning i styrelsen, vad gäller ålder, adress, kön och kompetens. Vi är väldigt glada över att vi hittat 
engagerade personer även till årets styrelse. Samtidigt vill vi gärna understryka vikten av att fler 
medlemmarna är beredda att engagera sig framöver. Intresse från medlemmarna krävs, annars måste vi 
köpa fler tjänster, vilket leder till dyrare avgifter.  
 
 
Med Vänliga Hälsningar, 
 
Valberedningen 
Per Ståhlberg och Olle Eriksson 


