Valberedningens redovisning för Brf Nybodahöjden 1 årsstämma 2016

Valberedningens förslag till förtroendevalda inför årsstämman 25 maj 2016
Ordförande: nyval 1 år
Michael Kazarnowicz Nybodaringen 24

Ordinarie ledamöter: Nyval 2år
Christer Löfgren Nybodaringen 28
Ann-Chatrine Lindmark Nybodaringen 77

Ordinarie ledamöter: Omval 1år
Irene Rikkinen Nybodaringen 61
Linda Norelius Moberg Nybodaringen 57

Suppleanter:
Nyval 2 år: Daniel Kallur Nybodaringen 15
omval 1år: Per Nielsen Nybodaringen 63

Valberedningens förslag av revisor och revisorssuppleant
till revisor:
Jan-Ove Brandt, auktoriserad revisor från KPMG, 1 år
till revisorssuppleant:
KPMG

Presentation av ledamöter för nyval:

Ann-Chatrine Lindmark:
Jag har bott i föreningen sedan
1998. Deltog i styrelsen under några år från start.
Har även suttit i valberedningen tidigare.
Arbetar idag som egenföretagare med stöd till chefer i privat och offentlig förvaltning, jag håller
sakta på att dra ner på mina uppdrag för att gå in i en ny fas i livet. Av den anledningen känner
jag att det finns mer tid för att engagera mig i styrelsen igen.
Jag vill utveckla föreningens/styrelsens aktivitet till de nya som flyttar in. Jag tror att vi kan bli
bättre på att få de nya aktiva i föreningen genom att tidigt ge information och möta de
nyinflyttade på ett personligt sätt.
Daniel Kallur:
Flyttade till Nybodaringen juni 2015
Jag har jobbat som snickare och arbetsledare på Peab bostadsproduktion i 10 år och nu ska jag
precis påbörja min tjänst som entreprenadingenjör på samma företag.
Jag har suttit i olika styrelser inom byggnadsarbetareförbundet i några år, men det är några år
sedan nu.
Christer Löfgren:
Christer har varit medlem i föreningen under lång tid och känner till fastigheten och området väl.
Christer har varit ledamot i styrelsen de två föregående åren och känner att han har mer att dela
med sig av i styrelsearbetet och ställer upp för en ny period.

Valberedningen har haft fyra sammankomster under föregående år. Vid andra mötet meddelade
Ann-Chatrine Lindmark att hon ville avgå ur valberedningen för att kandidera som
styrelseledamot. Sammankallande och Veikko Gröhn har fortsatt valberedningens arbete med att
ta fram förslag på styrelse och revisor.

Stockholm 27/4-2016

Jonny Gson Lyrberg sammankallande
Veikko Gröhn ledamot i beredningen

