
Valberedningens förslag till styrelse för Brf Harald Stake (att tas upp vid årsstämman 18 maj 2021)

PRESENTATION AV VALBEREDNINGEN
Emil Olsson (sammankallande valberedare)
Jag är 34år, och har tidigare suttit med i styrelsen för Brf Harald Stake. Jag har bl.a. varit involverad i tillsyn av lägenheter. Till 
vardags arbetar jag som fastighetstekniker på flera skolor i Mölndals stad. Jag har haft förtroendeuppdrag sedan jag var 19 och 
bl.a. varit förtroendeman för civilpliktiga kraftledningsmontörer och styrelseledamot i Göteborgs Kickboxningsklubb. Jag är även, 
sedan flera år tillbaka, aktiv som skyddsombud och arbetsplatsombud för Kommunal. 

Maria Vadasz (valberedare)
Jag heter Maria Vadasz bor på vänortsgatan 9c.
Arbetar på ett gruppboende för funktionshindrade vuxna som stöd ass och handledare.

Susanne Johnson (valberedare)
Jag heter Susanne Johnson och bor på Vänortsgatan 7c sedan 2018. Arbetar som säljare inom medicinteknik. 

VALBEREDNINGSARBETET
Sedan föregående, ordinarie, årsstämma har vi haft flera möten. Vid vårt första planeringsmöte la vi upp en grund för vårt 
kommande arbete. Vi har därefter frågat styrelsen, enskilt och i grupp, vilka kompetenser som man vill förstärka för att kunna 
vara en effektiv styrelse. Svaren vi fick stämde väl överens med vår egen uppfattning. Det framkom tre områden; ledarskap, 
ekonomi och tekniskt kunnande. Vi har informerat i samtliga trappuppgångar och alla boendes brevlådor samt på brf Harald 
Stakes hemsida där vi sökt intresserade till styrelsen. Efter det har vi haft fler möten,  och intervjuer av intresserade till 
styrelseuppdrag och utvärderat hur deras kompetens kan vara föreningen till nytta. Några personer har visat ett visst första 
intresse, men av olika anledningar dragit sig ur eller valt att inte svara på våra telefonsamtal eller mail. Vår samlade upplevelse 
är att intresset varit svalt och att pandemin försvårat för oss att nå ut till föreningens medlemmar, bl.a. då naturliga 
mötespunkter som föreningens pub-kvällar, städdagar och möten med nya medlemmar blivit nödvändigt att ställa in för att följa 
råden för att begränsa smittspridningen av Covid-19.

STYRELSEN IDAG
Detta är Brf Harald Stakes styrelse, och dess konstitution, som den ser ut idag:

Inger Andersson (ordförande & uthyrningsansvarig)
En presentation av Inger Andersson min ålder 82 år jag bor på Vänortsgatan 8 min tidigare yrkeserfarenhet olika uppgifter i bank
från kassör till kontorschef med uppgifter som resultatansvar, personalansvar och kundansvarig. 

Josefin Olsson (vice ordförande & ekonomi)
Mitt namn är Josefin Olsson och jag är 31 år gammal. Jag är ursprungligen från Lund men flyttade till Vänortsgatan 12 B i maj 
2020. Jag jobbar som ekonom inom den kommunala sektorn och har gjort det sedan 2018, innan dess har jag bland annat jobbat
inom logistik. 

Berit Gustafsson (sekreterare)
Jag heter Berit Gustafsson, är 69 år och bor på Vänortsgatan 9 D. Jag är socialantropolog/forskare och har under många år 
arbetat utomlands. Har också arbetat på ABF i Göteborg med administration för kursanmälan. Jag har suttit med i styrelsen som 
sekreterare i drygt 10 år. 

Fredrica Olsson (hemsida & kommunikation)
Jag heter Fredrica Olsson, är 29 år och bor på Vänortsgatan 9A. Jag är utbildad inom media, kommunikation, och PR och jobbar 
idag som ansvarig för dessa områden på ett globalt handelsföretag med huvudkontor i Göteborg. Jag har suttit med i styrelsen 
sedan 2015.

Katja Rautalin (ekonomiansvarig) Har valt att avgå i samband med denna årsstämma.

Mona Utbult (ansvarig för Tisdagsgruppen) Har valt att avgå i samband med denna årsstämma.

Sofia Fridman (HSB-ledamot) Har suttit med i styrelsen för brf Harald Stake i flera år. Arbetar som ekonom på HSB Mölndal.



I TUR ATT AVGÅ
I tur att avgå är Inger Andersson, Mona Utbult och Fredrica Olsson.
Inger Andersson och Fredrica Olsson ställer upp för omval.

FÖRSLAG NY STYRELSELEDAMOT

Mikael Johansson 

På uppdrag från valberedningen ber jag få presentera mig. 

Mitt namn är Mikael Johansson och jag är boende här på Vänortsgatan 7C.

 Jag är utbildad marknadsekonom och har flera kurser inom juridik och besiktning. I mitt dagliga arbete arbetar jag som 
projektledare för drift och underhåll inom järnvägen här i Göteborg. Genom mitt arbete där blir det mycket förhandlingsarbete, 
entreprenadjuridik, kommunikation och ekonomi. 
Med detta som grund hoppas jag kunna bidra till föreningens utveckling. Jag hoppas kunna vinna ert förtroende och få möjlighet 
att bidra med arbete inom styrelsen för vår bostadsrättsförening. 

Valberedningen föreslår omval av Inger Andersson och Fredrica Olsson.
 Därtill föreslås att Mikael Johansson väljs som ordinarie ledamot. 

Således skulle styrelsen bestå av (förutom HSB-ledamoten)  5 röstberättigade ordinarie ledamöter, där ordföranden innehar 
utslagsröst. 
Inga nya suppleanter föreslås.

Till revisor föreslås Meeri Lepik och till revisorssuppleant Gösta Augustsson.

FÖRSLAG TILL ARVODE
Med tanke på den senaste tidens, och det kommande årets, utmaningar med omstruktureringar av styrelsearbetet som kräver 
än mer engagemang av sittande styrelse, föreslår valberedningen att styrelsens arvode sätts till 4,4 prisbasbelopp (á 47600:- ) att
fördelas enligt principen; ersättning efter ansvar och engagemang. 
Revisorns arvode föreslås även fortsatt vara 7000:- och revisorssuppleant 2000:-
Valberedningens arvode föreslås vara 2000:- per valberedare.
Arbeten utöver det som anses ingå i styrelseuppdrag bör även fortsättningsvis ersättas med 150:-/h, max 8 timmar/dag. 

ÖVRIGT
Nuvarande valberedning önskar att valberedningen även fortsättningsvis, om möjligt, består av tre personer.
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