
Valberedningens förslag till årsstämma den 17 juni ”2” 
 

Punkt Valberedningens förslag  

2. Förslag på ordförande för mötet  
Valberedningen föreslår Anders Johansson som ordförande för mötet. 
 

5. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet  
Valberedningen föreslår att Yves Karam och Tingran Tao justerar protokollet. 
 

5. Val av minst två rösträknare  
Valberedningen föreslår att Yves Karam, Tingran Tao samt Magnus Bäckström agerar 
rösträknare.  
 

13. Arvode för styrelseledamöter och revisor 
Valberedningen föreslår ett oförändrat arvode som innevarande verksamhetsår, dvs SEK 
120.000. 
 
Revisorn arvoderas enligt godkänd räkning. 

 

14. Val av styrelseledamöter och suppleanter  
Valberedningen föreslår 
 
Ledamot 1 
Namn 
Anders Johansson 
Typ av val 
Omval 
För en tid om 
1 år 
Personlig information 
Utbildad lärare i matematik och fysik. Bor med fru och två barn i port 48B, 3 tr 
 
Ledamot 2 
Namn 
Gonzalo Calfiqueo 
Typ av val 
Omval 
För en tid om  
1 år 
Personlig information 
Flyttade till Johan Enbergs väg 48B år 2018 och bor här tillsammans med fru och två små 
barn. Jag har suttit som kassör i styrelsen och har lärt mig massor. Min bakgrund är 
utvecklare inom IT-branschen 
 
Ledamot 3 
Namn 
Anna Söderberg 
Typ av val 
Omval 
För en tid om  
2 år 
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Personlig information 
Arbetar som exekutiv assistent till IT-direktören på Länsförsäkringar. Har varit medlem i 
föreningen sedan den bildades och bor i nr 52, nb 
 
Ledamot 4 
Namn 
Hampus Carlsson 
Typ av val 
Nyval 
För en tid om  
2 år 
Personlig information 
Bor med sambo och barn i 54B, 7 tr, och är egenföretagare 
 
Suppleant 1 
Namn 
Mila Cruz 
Typ av val 
Omval 
För en tid om  
2 år 
Personlig information 
Bor i nr 50, 1 tr, Jag har bott i föreningen sedan 2003, är gift och har två vuxna 
barn. Jobbar på ett koncernföretag som driftchef 
 
Suppleant 2 
Namn 
Annika Höög 
Typ av val 
Omval 
För en tid om  
2 år 
Personlig information 
Bor i 48B, 6 tr. Har bott i föreningen sedan 2018 tillsammans med mina tre barn (unga 
vuxna på väg ut). Jag jobbar som utredare på en myndighet 
 

15. Val av revisor  
 
Valberedningen föreslår omval av Ola Trané, BoRevision.  
 

16. Val av valberedning  
 
Valberedningen föreslår omval av Cecilia Filipsson (nr 48B) för en tid om 1 år. 
 
Valberedningen föreslår nyval av Anneli Olnils (nr 52) för en tid om 1 år.  
 

 


