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Förslag till Styrelse, revisorer till årsstämma 2022
Ordinarie ledamöter
Susanne Signell 11C – 1 år kvar
Stefan Lindeborg 9D – 1 år kvar
Tove Persson 7C – omval 2 år
Annika Mässing 9D – omval 2 år
Anna Rosendahl 11C – nyval 2 år

Johan Tornberg 9A – nyval 2 år
Bodil Ljungman 9D – nyval 2 år

Suppleant
Mikael Karlsson 11D – Nyval 1 år
Nova Sundblom 7D – Nyval 1 år

Revisorer
Ordinarie: PwC Sverige AB
Huvudansvarig: Per Andersson

Bilaga 2

Presentation av valberedningens förslag till styrelsen inför årsstämman 2022
§24 Styrelsens sammansättning
styrelsen består av minst 3 och högst 7 ledamöter med högst 3 suppleanter.
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för en tid av ett eller två år.
Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som tillhör medlemmens familjehushåll och som är
bosatt i föreningens hus. Stämman kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i föregående mening .

Kandidater till ordinarie ledamot
Anna Rosendahl 11C 50 år
Anna har föregående år suttit som suppleant i Brf Tullgården. Nu känner hon att hon vill engagera sig
ännu mer i föreningen och kandiderar till ledamot.

Bodil Ljungman 9 D 68 år pensionär
Bodil är nybliven pensionär men har tidigare jobbat många år inom vården. De sista 12 åren har hon
jobbat inom detaljhandel. Hon hoppas att hon kan bidrag med nya och kreativa idéer som kan vara
till gagn för föreningen.

Johan Tornberg 9A 45 år Omsorgsassistent
Johan är ursprungligen från Norrbotten men bor sedan 2020 i Norrtälje. Han har tidigare
styrelseerfarenhet från en stugförening samt en idrottsförening. Johan hoppas kunna tillföra bra
idéer om hur man kan utveckla vår förening.

Kandidater till Suppleanter
Mikael Karlsson 11 D 47år Företagskonsult
Mikael har en bakgrund i säkerhetsbranschen och det militära. Han har tidigare erfarenhet av
styrelsearbete både som suppleant och ledamot.
Han jobbar nu med konsultation inom företagsledning, samt med arbetsrätt och säkerhet inom
vården och omsorg. Mikaels stora intresse är flugfiske samt idrott. Han är en bra konflikthanterare.

Nova Sundblom 7D 27år Cafébiträde (ej medlem)
Nova är en person med många intressen bl.a. datorspel, rollspel, matlagning och hantverk.
Hen har tidigare suttit som ordförande i ett studentråd. Nova är en bra lyssnare och gillar att
diskutera.

