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HSB:s bostadsrättsförening Palladium i Solna 

Valberedningens förslag föreningsstämma 4 maj 2011 
Under verksamhetsåret 2010 har valberedningen bestått av Peter Hansen 
(sammankallande), Ann Lindvall och Åke Arvidsson.  

Fråga om arvode för styrelse och revisorer 
Valberedningens förslag är oförändrat från förra året och förslaget innebär att 
styrelsen tilldelas två basbelopp i arvode att fritt fördela inom sig samt att revisorn 
erhåller 12% av ett basbelopp.  

Antal styrelseledamöter och suppleanter 
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå utav lägst tre och högst elva ledamöter med 
högst fyra suppleanter. 
Valberedningens förslag är att styrelsen minskas med en person, till att omfatta 9 
ledamöter och 1 är suppleant, totalt 10 personer.  
Förslaget är att 8 ledamöter utgörs av föreningens medlemmar. Därutöver utses en 
ledamot och en suppleant av HSB. 

Styrelsen 2010 
Under verksamhetsåret 2010 har styrelsen bestått av följande personer med 
mandatperiod t. o. m. 2011 och är därmed utom val i år: 

Björn Eklund (Dagmar Ebbesens väg 2) 
Kenneth Hörnqvist (Dagmar Ebbesens väg 8) 
Patrik Arengård (Mauritz Stillers väg 12) 

Därtill har under verksamhetsåret 2010 styrelsen bestått av följande personer med 
mandatperiod 2009-2010. Deras platser i styrelsen omfattas av årets val: 
 Karl-Henrik Kyhlstedt (Mauritz Stillers väg 16) 
 Katarina Svensson (Mauritz Stillers väg 12) 
 Hans Tapper (Edvin Adolphsons väg 9) 
 Lars Olsson (Dagmar Ebbesens väg 2) 
Samt med mandatperiod 2010 (1 år)  

Tarek Touma (Dagmar Ebbesens väg 4) 
 Elisabeth André (Mauritz Stillers väg 14) 

Styrelseval 2011 
Valberedningens förslag är att följande personer väljs till styrelseledamöter:  
med en mandatperiod om 2 år 
 Hans Tapper (Edvin Adolphsons väg 9), Omval 
 Lars Olsson (Dagmar Ebbesens väg 2), Omval 
 Karin Olson (Mauritz Stillers väg 16), Nyval 
 Mattias Androls, Mauritz Stillers Väg 12), Nyval 
med en mandatperiod om 1 år 



 Elisabeth André (Mauritz Stillers väg 14), Omval 

Utöver detta utser HSB en ledamot och en suppleant att ingå i styrelsen med en 
mandatperiod på 1 år. 

Revisor och revisorsuppleant 
Enligt stadgarna skall antalet revisorer vara minst två och högst tre samt högst en 
suppleant. 
Till revisorer för föreningen utser HSB Riksförbund en revisor.  
Därutöver föreslår valberedningen mötet att utse en ordinarie revisor och en 
suppleant. Valberedningen föreslår:  
 Margaretha Björnmyren, ordinarie, (Edvin Adolphson väg 9), Omval 
 Lennart Nyström, suppleant, (Mauritz Stillers väg 14), Omval 

Ny valberedning 
Ny valberedning utses av föreningsstämman i enlighet med stadgarna. Av 
verksamhetsåret 2010:s valberedning ställer sig samtliga till förfogande för omval. 

Åke Arvidsson     Ann Lindvall     Peter Hansen


