Bostadsrättsföreningen Sankt Göran 3
Ordinarie föreningsstämma den 6 maj 2020
Förslag från valberedningen 2020
I valberedningen under verksamhetsåret 2020 ingår Leena Uusitalo, Björn Påhlsson och
Johanna Ewerbring.

Punkt 13 på dagordningen:

Arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår 2020
Förslag till arvode till styrelsen
Valberedningen föreslår att styrelsearvodet fastställs till 1,5 prisbasbelopp inklusive sociala
avgifter, att fördelas internt inom styrelsen, under det kommande verksamhetsåret fram till
och med årsstämman 2021. Prisbasbeloppet 2020 är 47 300.
Förslag till arvode till extern revisor
Valberedningen föreslår att i budgeten avsätta 28 000 SEK inkl moms för arvodering av
extern revisor.

Punkt 14 på dagordningen:

Val av styrelseledamöter och suppleanter
Förslag till styrelse
Antalet ordinarie ledamöter kvarstår med fem och suppleanter med tre.
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer enligt 19§ i stadgarna.
Styrelseledamöter
Ordinarie
Bo Eriksson

BG 8

ordinarie vald på två år 2019

Daniel Bjerstedt

BG 8

ordinarie vald på två år 2019

Monica Häger

BG 8

omval

ordinarie ett år

Erika Björnesparr

MP 10

nyval

ordinarie två år (tidigare suppleant)

Marion Kronberg

BG 8

nyval

ordinarie två år

Lena Jansson

BG 8

omval

suppleant ett år

Astrid Friberg

MP 10

omval

suppleant ett år

Johanna Augustin

MP 10

nyval

suppleant ett år (tidigare ordinarie)

Suppleanter

Punkt 15 på dagordningen:

Val av revisorer och revisorssuppleant
Förslag till extern revisor
Valberedningen föreslår Staffan Zander, revisor på Baker Tilly Mapema, till extern revisor.
Förslag till revisorssuppleant
Valberedningen föreslår ingen namngiven revisorssuppleant med hänvisning till att
Mapema är en revisionsbyrå med tillgängliga resurser vid behov.
Förslag till interrevisor
Valberedningen föreslår att föreningen inte utser någon internrevisor för kommande
verksamhetsår med hänvisning till att föreningens verksamhet är till väsentliga delar
stabiliserad sedan ombildningen i december 2014.

Punkt 16 på dagordningen:

Val av valberedning

Förslag till Valberedning:
Björn Påhlsson

omval

Leena Uusitalo

omval

Helena Tallert

nyval

Sammankallande

