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VALBEREDNING 
 

Brf Jakob i Järfälla – Föreningsstämma 2022 
25 april 2022 kl. 18.30 

Förslag för år 2022 - 2023 
 
 

För valberedningen vald 2021 – 2022 
 

Maryam Etemadi, sammankallande 
Bror Gustavsson 
  Aster Hadgu  

 
 
 
 
 
 

Innehåll 
 

1. Förslag till styrelse, revisorer och valberedning. 
2. Förslag till arvode för styrelseledamöter och 

suppleanter, revisorer och valberedningsledamöter. 
3. Valberedning, styrelse och revisorer i stadgarna. 

 
 
 
 
 

 

 
1.1. Förslag till styrelse 
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Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter 
 
Förslag till ordförande  
2022 – 2023 (1 år). Omval 
Julio Fuentes 
Allmogevägen 4 
 
Styrelseledamot 
2022 – 2024 (2 år) Omval 
Bosse Persson 
Vasaplatsen 16 
 
Förslag till Styrelseledamot 
2022 – 2024 (2 år). Nyval 
Elisabeth Vestlund 
Allmogevägen 8 
 
Förslag till styrelsesuppleant 
 
2022 – 2023 (1 år) Nyval 
Mart Dahlström 
Allmogevägen 20 
 
2022 – 2023 (1 år) Nyval 
Ana Luisa Rivera 
Allmogevägen 1 
 
Nuvarande styrelseledamöter som har 1 år kvar på sitt mandat  
2021 – 2023  
 
Styrelseledamot 
2021 – 2023 (2 år) 
Henrik Samuelsson 
Ynglingavägen 13 
 
styrelseledamot  
2021 – 2023 (2 år).  
Annelie Ringoll 
Vasaplatsen 10 
 

1.2. Förslag till revisorer 
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Förslag till intern revisor 
2022 – 2023 (1 år). Omval 
Håkan Skogsberg 
Allmogevägen 8 
 
Förslag till intern revisorssuppleant 
2022 – 2023 (1 år). Omval 
Mona Stenberg 
Ynglingavägen 17 
 
Förslag till extern revisor 
2022 – 2023 (1 år). Omval 
Adnin Ali ordinarie och Erik Davidsson suppleant 
BoRevision AB 
 
 

1.3. Förslag till valberedning 
2022 – 2023 (1 år) 
 

Maryam Etemadi (omval). Sammankallande 
Bror Gustavsson (omval) 
Aster Hadgu (omval) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Förslag till arvode för styrelseledamöter och suppleanter, 
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revisorer och valberedningsledamöter 
 

Prisbasbeloppet (PBB) för 2022 är 48 300 kr. 
 

2.1. Styrelseledamöter  
 
Sammanträdesarvode: 1,60 % av PBB exklusive sociala avgifter för 
protokollfört och bevistat sammanträde till varje styrelseledamot.  
Motsvarande 773 kr/sammanträde. 
 
Styrelsearvode: 4,5 PBB exklusive sociala avgifter att fritt fördela mellan 
styrelseledamöter och styrelsesuppleanter beroende på arbetsinsats. 
Motsvarande: 217 350 kr.  
 

2.2. Styrelsesuppleanter 
 
Sammanträdesarvode: 1,60 % av PBB för protokollfört och bevistat 
sammanträde till varje styrelsesuppleant. 
Motsvarande 773 kr/sammanträde. 
 

2.3. Revisorer 
 
Intern revisor: 16,70 % av PBB exklusive sociala avgifter.  
Motsvarande: 8 066 kr. 
 
Revisorssuppleant: 8,35 % av PBB exklusive sociala avgifter.  
Motsvarande 4 033 kr. 
 
Extern revisor: Enligt räkning. 
 

2.4. Valberedning 
 
16,70 % av PBB exklusive sociala avgifter per ledamot, att fritt fördela. Det 
motsvarar 24 198 kr om valberedningen består av tre ledamöter. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Utdrag ur föreningens stadgar (registrerades av 
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Bolagsverket 2019-06-18) 
 
22 § Valberedning 
 

Vid ordinarie föreningsstämma får valberedning utses för tiden fram till och 
med nästa ordinarie föreningsstämma. Valberedningens uppgift är att lämna 
förslag till samtliga personalval samt förslag till arvode. 
 
 

24 § Styrelsens sammansättning 
 

Styrelsen består av styrelseordförande som väljs av föreningsstämman på 
en tid av 1 år samt minst tre (3) och högst nio (9) ledamöter med högst tre 
(3) suppleanter. 
 
Styrelsen väljs av föreningsstämman. Ledamot och suppleant kan utses för 
en tid av ett (1) eller två (2) år. 
 
Till ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas person som 
tillhör medlemmens familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus. 
Stämma kan dock välja en (1) ledamot som inte uppfyller kraven i 
föregående mening. Högst en medlem eller person som tillhör samma 
familjehushåll och som är bosatt i föreningens hus får samtidigt vara 
styrelseledamot eller suppleant. 
 
34 § Revisor 
 
Föreningsstämma ska välja minst en (1) och högst två (2) revisorer med 
högst två suppleanter. Suppleanter tjänstgör i den ordning som 
föreningsstämman har val in dessa. Till revisor kan även utses ett 
registrerat revisionsbolag och i så fall behöver ingen suppleant utses. 
Revisorer och revisorssuppleanter väljs för tiden från ordinarie 
föreningsstämma fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. 
Revisorer behöver inte vara medlemmar i föreningen och behöver inte 
heller vara auktoriserade eller godkända.  
 
 


