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Vad ska valberedningen ta hänsyn till inför styrelsens sam-
mansättning?

I Koden beskrivs att valberedningen ska i sitt förslag till sty-
relsens sammansättning särskilt ta hänsyn till kravet på kun-
skap, kompetens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt 
kravet på att eftersträva mångfald och en jämn könsfördel-
ning. Vidare ska valberedningen arbeta för att styrelsen ska 
ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till 
föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i 
övrigt. Valberedningen ska också bedöma styrelseledamöter-
nas oberoende i förhållande till föreningen och ledningen. 

Valberedningens arbete

I valberedningen 2019 har ingått Jan Nee (som ordförande), 
Kerstin Forsberg, Per Litzén och Linda Röjås. 

Information från Valberedningen
Valberedning 2019 HSB brf Kantarellen 11 har i sitt  
arbete utgått ifrån stadgar, övriga regelverk samt styr-
dokumentet ”HSBs kod för föreningsstyrning” (Koden). 

Informationen från valberedningen inleds med infor-
mation om uppdraget, arbetet med att hitta kandidater 
och en beskrivning av de olika organen i en bostadsrätts-
förening. Därefter presenteras förslag till beslut samt 
presentationer av de föreslagna kandidaterna till  
styrelsen och revisorer. 

Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska till årsstämman bereda frågorna om val 
och arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, 
extern och intern revisor och andra funktionärer.  

  
HÄNDER NU

Valberedningen 2019 har startat sitt arbete  
och vi har följande plan till nästa årsstämma
 
2019 Augusti – oktober Förberedelser, planering och utbildning

 November Möte med förra årets valberedning

 December:  Samtal med styrelsemedlemmarna

2020 Januari – februari  Sökande efter nya kandidater till styrelsen

 Februari Kandidater till styrelsen presenteras

 Mars- april Föreningsstämma

• Kan du tänka dig att arbeta i styrelsen nu eller i framtiden? 

• Kan du tänka dig att arbeta för föreningen men inte i styrelsen? 

• Vill du framföra något inför kommande val av medlemmar till  
styrelsen eller andra förtroende uppdrag i föreningen?

Kontakta oss på valberedningen@brfkantarellen11.se 

Valberedningen i Brf Kantarellen 11 består av:

Jan Nee, ordförande, L46 jan.nee@valberedningen.brfkantarellen11.se 

Kerstin Forsberg, H13 kerstin.forsberg@valberedningen.brfkantarellen11.se

Per Litzen, L24  per.litzen@valberedningen.brfkantarellen11.se 

Linda Röjås, L12  linda.rojas@valberedningen.brfkantarellen11.se  

HSB BRF Kantarellen 11  Medlem I HSB

Lillåkersvägen 26B, 181 59 Lidingö | info@brfkantarellen11.se | Organisationsnummer: 769607-5857 | Säte: Lidingö
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Valberedningens arbete påbörjades redan den 22 augusti 
2019 med det första mötet. 

Därefter har valberedningen:

• Haft 12 möten. Däremellan har det varit många kontakter 
via e-post och telefon.

• Satt upp anslag i portarna och gjort inlägg på förening-
ens Facebooksida där valberedningens arbetsprocess 
presenterades och hur medlemmar kan nominera  
medlemmar till valberedningen. Även informerat i 
Styrelsebladet nr 5 om att valberedningen söker efter 
intresserade medlemmar för styrelsearbetet. 

• Gått HSB:s kurs för valberedningar
• Gått igenom stadgarna, dokumentation från föregående 

års årsstämma, HSBs kod för föreningsstyrning och 
vid behov övriga regelverk för att säkerställa att arbetet 
startar utifrån rätt förutsättningar.

• Haft kontakt med föregående valberedning för att ta 
del av deras erfarenheter och arbete.

• Enskilda intervjuer med styrelsen, inklusive HSB- 
representant, revisorerna och HSB-Stockholm.

• Intervjuerna syftade till att få reda på hur styrelsearbetet 
hade fungerat och vilka kompetenser som styrelsen 
borde förstärkas med samt vilka av styrelsemedlem-
marna som kunde tänka sig att ställa upp för omval. 
Två från valberedningen har varit med vid  
intervjuerna.  

• Gjort en sammanställning av intervjuerna som  
redovisades för styrelsen där vi kunde stämma av den 
samlade bilden valberedningen hade fått av de behov  
av kompetenser styrelsen skulle behöva i den fas de  
och föreningen är i nu.

Valberedningens arbete med att hitta kandidater

Valberedningen 2019 har i sitt arbete haft som utgångs-
punkt att bereda hur föreningen kan utveckla tre (styrelse, 
revisorer och valberedning) av föreningens fyra organ och 

hur styrelsen och revisorer kan utveckla förvaltningen av 
vår förening på bästa sätt.

Sammanställningen från intervjuerna med styrelsen och 
revisorerna gav en bild av vilka kompetenser, förmågor 
och områden det finns behov av att förstärka styrelsen 
med.

Värdefulla kompetenser, förmågor och områden som val-
beredningen särskilt har sökt efter är bland annat:

• Bygg
• Projektledning
• Upphandling, uppföljning
• Förhandling
• Juridik
• Ekonomi, budget, finansiering
• Intern styrning och kontroll 
• Administration
• Samarbete, teamarbete, konfliktlösning/kunskap
• Intresse för utveckling av föreningen och området

Utveckling av styrelsens och revisorers arbetssätt  
och förvaltning

Hur styrelsen arbetar (processer, beslut, administration, 
planer, arbetsplanering, ledningsmetodik, mandat, upp-
giftsbeskrivningar, mm) är väsentligt och detta behöver 
utvecklas för att föreningen ska kunna bli ännu bättre. 

Hur revisorerna (extern och intern) ska arbeta är också ett 
väsentligt element till att föreningen förvaltas på bästa sätt. 
Likväl är valberedningens arbete viktigt för att förse styrelse 
och revisorsfunktionen med rätt kompetens för de utma-
ningar som kan förväntas att komma.

Valberedningen har utifrån dessa perspektiv arbetat för att 
hitta kandidater som är oberoende i förhållande till fören-
ingen och ledningen och som matchar de kompetenser 
som valberedningen anser att styrelsen och revisorerna 
behöver ha i den fas de och föreningen är i nu.  
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Urvalsprocess 

Urvalsarbetet att hitta kandidater till styrelseledamöter, 
fyra stycken, och interna revisorer, två stycken, har varit 
omfattande eftersom föreningen är stor med över 600 
medlemmar och att få nomineringar har kommit in till 
valberedningen.

Med undantag av de inkomna nomineringarna har valbe-
redningen utgått ifrån föreningens medlemsförteckning 
och har sökt efter kompetenser framförallt via sökmotorer 
på internet och sociala medier. 

Efter första urvalet återstod ca 350 medlemmar att kunna 
söka efter de kompetenser som valberedningen efterfrå-
gade, av dessa var det ca 100 som hade intressanta profiler. 
Slutligen kontaktade valberedningen 20 av dessa medlem-
mar. Några avböjde att delta.

Utöver dessa har medlemmar lämnat förslag på, nominerat, 
fyra medlemmar. Två av dessa har avböjt nomineringen.

Valberedningen har utifrån intervjuerna med styrelse och revi-
sorer också arbetat med fokus på att förstärka revisorsfunk-
tionen. Valberedningens mål har varit att föreslå två interna 
revisorer då vi ser behovet av att den interna revisorn inte ska 
vara själv i uppdraget. Två revisorer kan komplettera varandra 
och bidra med olika kompetenser i revisionen.

Valberedningen har sökt både internt, nomineringarna har  
varit få, och externt, då det inte är ett krav att den interna 
revisorn är medlem i föreningen. Vi har också undersökt den 
kommersiella marknaden för att söka företag som kan  
tillhandahålla internrevisorer. 

Valberedningen har haft kontakt med åtta medlemmar och 
sex privatpersoner (med erfarenhet av internrevision). Fyra 
medlemmar har intervjuats för uppdraget som internrevisor.

Till extern revisor har valberedningen arbetat för att kunna 
ge förlag på att föreningen ska byta revisionsbolag och ha 
en auktoriserad revisor. Detta görs för att möta de behov 
styrelsen har i den fas de och föreningen befinner sig i nu. 
Valberedningen anser att BoRevision inte kan möta dessa 
behov.

Föreningen köper för närvarande tjänsten för extern revi-
sor från BoRevision. BoRevision har s.k. godkända revi-
sorer ej auktoriserade revisorer. HSB:s Riksförbund har ett 
samarbetsavtal med Borevision. På HSB:s webbplats1 står:

”Samarbetet innebär att HSB:s riksförbund regelmässigt utser 
Borevision som revisor i HSB:s bostadsrättsföreningar. Om 
föreningen vill ha någon annan revisor finns möjligheten till 
detta. Föreningen gör då en anmälan till HSB, och givet att 
revisorn är kvalificerad, kommer HSB:s Riksförbund att utse 
denna.” Vidare står, ”Priserbjudandet avser en lägsta nivå på 
revisionen. Det är möjligt, och i många fall också lämpligt, 
att köpa till tjänster som exempelvis revisorns deltagande på 
föreningsstämman, bokslutsstyrelsemöte, särskilda gransk-
ningar med mer”.

Valberedningen har gjort offertförfrågningar till tre revi-
sionsbolag; Ernst & Young (EY), KPMG och PwC. Samtliga 
revisionsbolag har kommit in med offerter. De tre bolagens 
offerter är kostnadsmässigt relativt likvärdiga med skiljer 
sig något åt vad gäller de tjänster de erbjuder. Det bolag val-
beredningen föreslår att bli föreningens nya revisionsbolag 
bedömer valberedningen kommer ge ett avsevärt mervärde 
till föreningen för den offererade arvodeskostnaden. Bolaget 
erbjuder ett team för att stötta föreningen och utgår för 
sin revision (ekonomisk och förvaltningsmässiga) från en 
riskanalys.

Valberedningen har under sitt arbete fått kontakt med 
många medlemmar som avböjt deltagande i styrelsen eller 
vara revisor men som gärna hjälper till i föreningen med 
olika saker. Valberedningen kommer att till styrelsen över-
lämna en lista med medlemmar som styrelsen kan ge olika 
uppdrag eller be om hjälp av i olika frågor.

Intervjuer

Valberedningen har hållit 16 intervjuer varav tre kandida-
ter var nominerade.

Vid samtliga intervjuer har två från valberedningen deltagit.

På grund av coronaviruspandemin har de flesta intervjuer-
na gjorts via videokonferens. •

1 Källa HSB: webbplats 2020-06-03: https://www.hsb.se/stockholm/styrelseaktu-
ellt/borevision/ 
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Organ i en bostadsrättsförening  
Samtliga stycken, utom stycket om Revisorers uppgifter och arbete, är utdrag ur Koden

Föreningsstämma

”Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande 
organ. Varje led i federationen håller en årlig förenings-
stämma dit medlemmar/fullmäktige kallas för att delta i 
beslutsfattandet genom att föra fram motioner, utse leda-
möter till styrelsen och rösta om viktiga frågor.”

”Vid föreningsstämman fastställs resultat- och balansräk-
ning för föregående år samt tas beslut om vinst- eller för-
lustdispositioner. Föreningsstämman ska också besluta om  
ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. En annan viktig 
fråga vid föreningsstämman är val av styrelse och revisor.”

”Extra föreningsstämma hålls när styrelsen finner skäl till  
det, eller när det begärs av revisor eller minst en tiondel  
av samtliga röstberättigade.”

Styrelsen

”Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas 
räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter 
och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlem-
marna.”

”Varje ledamot i styrelsen ska agera självständigt och med 
integritet och är skyldig att ägna uppdraget den tid och 
omsorg och ha den kunskap som behövs för att på bästa 
sätt tillvarata föreningen och dess medlemmars intressen.”

”Styrelsens ordförande har en särställning inom styrel-
sen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl 
organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör 
sina uppgifter. Styrelsens ordförande ansvarar för att leda 
styrelsearbetet och säkerställa att styrelsen har kontroll 
över organisationens verksamhet och iakttar sina förplik-
telser gentemot medlemmarna.”

Revisorer

Extern revisor

”Föreningen har en revisor som utses av HSB Riksförbund. 
Föreningen kan välja ytterligare revisor vid stämman med 
beaktande av kompetenskrav enligt regelverk. Revisorerna 
är det granskande organet och rapporterar till förenings-
stämman. De får inte låta sitt arbete styras av styrelse eller 
ledning. Revisorernas uppgift är att på medlemmarnas 
uppdrag granska föreningens årsredovisning, bokföring 
och föreningens förvaltning och interna kontroll för att 
säkerställa att dessa stämmer överens med vad lag och 
stadgar föreskriver. ”

Intern revisor 

I Koden används begreppet föreningsgranskare, begrep-
pet är inte vedertaget än. Därför ska begreppet intern 
revisor fortsätta att användas. 

I Koden beskrivs att den interna revisorns uppgift är att granska 
medlemmarnas rätt till insyn och inflytande i föreningen. Gransk-
ningen ska ta sin utgångspunkt i Koden. Den interna revisorn 
rapporterar sina slutsatser årligen vid föreningsstämman. 

Revisorers uppgifter och arbete

Revisorernas uppgifter och arbete regleras av flera regel-
verk, bland annat lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 
8 kap: ”Revisorns uppgifter

3 §   Revisorn ska granska föreningens årsredovisning och  
bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens  
förvaltning. Granskningen ska vara så ingående och om-
fattande som god revisionssed kräver. Granskningen ska 
dessutom utföras med professionell skepticism, om revisorn 
är en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat 
revisionsbolag.”

Både intern och extern revisor gör granskningen bland an-
nat utifrån denna lag. I praktiken är det vanligt att arbetet 
delas upp så att den externa revisorn i huvudsak granskar 
räkenskaperna och att den interna revisorn i huvudsak 
granskar förvaltningen, intern styrning och kontroll.

Valberedning

”Föreningsstämmans beslut om tillsättning och arvodering 
av styrelse, revisor och föreningsgranskare ska beredas 
genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och öppen 
process, som ger alla medlemmar möjlighet att ge sin syn 
på och lämna förslag i respektive fråga och som skapar 
goda förutsättningar för väl underbyggda beslut. Valbered-
ningen har till uppgift att bereda föreningsstämmans be-
slut i dessa val- och arvodesfrågor. Den ska lämna förslag 
till stämmoordförande för föreningsstämman, ordförande 
till styrelsen, ledamöter till styrelsen, revisorer och fören-
ingsgranskare.”

Instruktion för valberedning

”Valberedningen ska ha en instruktion som är anpassad 
efter föreningens förhållanden och är så tydlig, utförlig och 
konkret att den kan tjäna som styrdokument för valberedning-
ens arbete.”

”Föreningsstämman ska årligen fastslå instruktion för 
valberedningen.” •
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Valberedningens förslag 
inför verksamhetsåret 2020-2021

Förslag till beslut om arvoden och principer

Förslag till beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter, revisorer,  
valberedning och andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman.

Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar har utgångspunkt i 2020 års prisbasbelopp.  
Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kr, vilket är fastställt av regeringen.

Valberedningen föreslår förändring av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar enligt följande:

• 10 prisbasbelopp (473 000 kr) till styrelsen att fritt fördela inom sig.
• 5 prisbasbelopp (236 500 kr) till styrelsens förfogande för att nyttja för ersättning till styrelsemedlem eller annan  

förordnad av styrelsen vid t.ex. förhandlingar eller uppdrag i aktuella eller kommande projekt och verksamheter.
• 0,60 prisbasbelopp (28 380 kr) till varje internrevisor.
• 0,35 prisbasbelopp (16 555 kr) till varje ledamot i valberedningen.

Förslag till beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter för kommande period (till ordinarie stämma 2021) ska bestå av:

• oförändrad åtta ledamöter, exklusive HSB:s representant, och inga suppleanter.

För att jämna ut antalet ledamöter som ska väljas vid kommande års årsstämma (2021) föreslår valberedningen följande  
mandatperioder för styrelseledamöter vid årets årsstämma:

• fyra ledamöter väljs på två år
• två ledamöter väljs på ett år

Förslag till beslut om val till ordförande, styrelseledamöter och suppleanter

Förslag till beslut om val till ordförande 

Valberedningen föreslår:  Omval av Johanna Eriksson på 1 år (till ordinarie årsstämma 2021)

Förslag till beslut om val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

• Omval av Tony Lundkvist på 2 år (till ordinarie årsstämma 2022)
• Nyval av Lars Peder Boljang på 2 år (till ordinarie årsstämma 2022)
• Nyval av Nämi Sandart på 2 år (till ordinarie stämma 2022)
• Nyval av Banaz Kaki på 2 år (till ordinarie stämma 2022)
• Nyval av Driss Merroun på 1 år (till ordinarie stämma 2021)

Zakaria Yehia är kvarstående övrig kandidat till styrelsen, andra nominerade medlemmar till styrelseledamot har tackat  
nej till att vara nominerade.

Förslag till beslut om val av till suppleanter   Valberedningen föreslår att inga suppleanter ska väljas.

Kvarstående styrelseledamöter valda för två år vid årsstämman 2019

Vid stämman 2019 valdes Thomas Bengtsson och Anton Forssén för 2 år (till ordinarie stämma 2021).
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FÖDELSEÅR: 1976

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: I tre år.  

YRKE: Fastighetskonsult på ett litet konsultbolag i Gamla stan.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET: 
Utbildad fastighetsmäklare. 

Johannas uppdrag är olika men hon får ofta uppdrag att hitta 
lösningar för fastigheter i trögarbetade områden. Genom 
att renovera fastigheterna och skaffa nya hyresgäster bidrar 
det till att göra området mer attraktivt och därigenom höja 
fastighetsvärdet.

UPPDRAG I FÖRENINGEN: Johanna har ingått i styrelsen 
som ledamot (vice ordf ) sedan 2018 och ordförande sedan 
augusti 2019.

JOHANNAS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Det är viktigt att 
få en effektivitet i det som görs. En självklar ledstjärna är att 
föreningen bara skall betala för det föreningen behöver, men 
också få levererat det föreningen beställer och betalar för.

För Johanna är det viktigt att styrelsens fokus är på det som 
är bra för föreningen.

Johannas mål är att enskilda medlemsfrågor främst hanteras ut-
anför styrelserummet genom en bra kund- och medlemsservice.

Johanna vill leda styrelsen med grunden i att ledamöterna har 
i första hand ett yrkesverksamt liv och familjeliv, sedan ett  
styrelseuppdrag i HSB Brf Kantarellen. För att styrelseledamöter 
skall orka är det viktigt att begränsa uppdraget till att leda och 
organisera. Styrelsearbetet får ta lagom med tid för livet handlar 
också om annat.  Annars blir det även svårt att locka de bästa till 
styrelseuppdraget och styrelseledamöterna  måste kunna vara 
”vanlig” medlem, lediga och njuta av att vara hemma.

Det är viktigt att vara en lagspelare som delar både upplägg och 
ansvar med sina styrelseledamöter. Att möta människor med 
lyhördhet, integritet och omtänksamhet är en självklarhet.

Att ha is i magen i svåra situationer och samla på sig information, 
rådfråga, ta reda på mer och ha dialog med styrelsemedlem-
marna innan beslut fattats om hur ärendet skall föras vidare 
är ett bra arbetssätt anser Johanna.

SPRÅK:  Svenska och engelska.

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Att behålla Johanna som styrelse- 
ordförande stärker kontinuiteten i styrelsearbetet. Johanna 
har också visat att hon kan leda styrelsen genom utmaningar 
utan att tappa fokus på vad som är bra för föreningen. •

Johanna
Eriksson

FÖDELSEÅR: 1956

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: Bott i området sedan 
1992, och har varit medlem i föreningen i 10 år.

YRKE: Redovisningsekonom på Stockholm Vatten och 
Avfall

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFAREN-
HET Ekonomlinjen Linköpings universitet, grundläggan-
de kurser i Nationalekonomi, Stockholms universitet, och 
Statskunskap, Linköpings universitet.

Tony har jobbat med ekonomi på högre nivå, såsom 
årsredovisning, bokslut och skatter, i 35 år. Han har även 
hand om räntor och upplåningar för arbetsgivaren. 

UPPDRAG I FÖRENINGEN: Tony har varit styrelseledamot 
sedan 2012 och då i huvudsak hanterat föreningens 
ekonomi i rollen som ekonomiansvarig.

TONYS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Tony anser att 
styrelsen ska sträva efter att lyckas med konststycket att 
hålla fastigheten i gott skick men ändå försöka hålla nere 
avgifterna. 

Medlemmarna ska betala för sig men samtidigt känna att 
de får mycket för pengarna. Han anser att det är viktigt 
att inte bara fokusera på de stora projekten utan mer på 
sådant medlemmarna mår bra av, men som inte behöver 
bli så kostsamt, till exempel bibehålla och utveckla vår 
trevliga utemiljö.

Vi är ju som ett litet samhälle i samhället. Det är ett  
trevligt boende och det skall vara prisvärt att bo här.

SPRÅK: Svenska, engelska och ringrostigare tyska och 
franska.

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Tony har mycket god kon-
troll på föreningens ekonomi och att ha kontinuiteten 
i hanteringen av föreningens ekonomi är ytters viktigt. 
Tony kommer att skapa kontinuitet i styrelsearbetet ge-
nom sin långa erfarenhet som ledamot i styrelsen. •

Valberedningen förslår: omval till 
styrelseordförande för 1 år. 

Tony
Lundkvist
Valberedningen förslår: omval till 
styrelseledamot för 2 år. 
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FÖDELSEÅR: 1966

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: I två år.

YRKE: Produktionschef och produktionscoach på Skanska. 
Ingår i distriktets förstärkta ledningsgrupp

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET: 
Högskoleutbildning till byggingenjör, är även utbildad 
inom ljudteknik. 

Lars Peder har lång erfarenhet inom bygg; produktion, 
ekonomi, ätor, tidsplaner, kontrakt, juridik, miljö, kostnads-
reglering, gröna projekt, energisnåla lösningar mm. Mycket 
erfarenhet av projektledning mot mål. Har varit egen- 
företagare i många år.

LARS PEDERS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Vill värna om  
att behålla en bra ekonomi och viljan att satsa på bra saker 
att investera på ett sätt som gör att man kan bibehålla låga 
hyror. Bra att inte springa för fort då det kan bli kostsamt.  
Det är viktigt att titta på framtiden och följa med i  
utvecklingen av t.ex. solceller. Att vårda sitt ägande. 

STYRELSEERFARENHET: Tidigare ordförande i en borätts- 
förening i Norge i 2 år. 

SPRÅK: Svenska, norska och engelska. 

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Lars Peders långa erfarenhet 
inom byggsektorn och projektledning fyller på styrelsen 
med mycket värdefulla kompetenser. •

FÖDELSEÅR: 1966

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11:  Samägare i sonens  
lägenhet sedan 2018. Bor på Lidingö.

YRKE: Entreprenad-/fastighetsjurist på Fastighetsägarna 
Service.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET: 

Nämi har juristutbildning. I sitt arbete har fokus varit på 
ombyggnader, förhandlingar, avtal, uppgörelser, förvalt-
ningskompetens, juridisk kompetens, avtalskompetens, 
förhandlingsvana, förvaltningsfrågor. Genom arbetet är 
Nämi extern rådgivare till främst bostadsrättsföreningars 
styrelser. 

NÄMIS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Interna processer 
är viktiga samt att förenkla styrelsearbete, men också att 
hitta smartare lösningar och processer i föreningens olika 
ansvarsområden. Det finns stora skillnader mellan hur 
bostadsrättsföreningar arbetar kring bland annat beslut, 
där kan erfarenheten av olika lösningar komma förningen 
till nytta.

STYRELSEERFARENHET: Har tidigare suttit som suppleant i 
en intresseorganisation. 

SPRÅK: Svenska, engelska, lite franska och tyska.

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Nämi blir en tillgång med sin 
djupa förståelse och erfarenhet av bostadsrättsföreningar 
ur ett utifrån in perspektiv. Både den juridiska kompeten-
sen och de många exempel av bostadsrättsföreningar som 
Nämi haft kontakt med möjliggör att få in många olika 
vinklar i frågorna. •

Lars Peder
Boljang
Valberedningen förslår: nyval till  
styrelseledamot för 2 år.

Nämi
Sandart
Valberedningen förslår: nyval till  
styrelseledamot för 2 år.
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FÖDELSEÅR: 1981

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: I två år.

YRKE: Gruppchef IT verksamhetsstöd på Kommunal, sitter i 
ledningsgruppen.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET: 
Utbildning från universitet inom datateknik samt ledar-
skapsutbildningar.

Vana av upphandling, förvaltning, projektledning, uppfölj-
ning, styrmedel, budget, kravställningar, utvärdering och 
omförhandlingar. Van vid budgetarbete. 

STYRELSEERFARENHET: Har erfarenhet av ledningsgrupper 
och de demokratiska processerna, har inte ingått i någon 
styrelse.

BANAZ SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Kan bidra med  
sin kompetens utifrån medlemsorganisationens frågor.  
Ser gärna en utveckling kring det sociala inom föreningen 
med både kultur och värderingar. 

SPRÅK:   Svenska, engelska, arabiska och kurdiska. 

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Banaz arbetslivserfarenhet 
från många olika delar av en stor medlemsstyrd organi-
sation som Kommunal och hennes avancemang genom 
organisationen har gett henne erfarenheter som styrelsen 
kommer att ha nytta av.  Banaz har djupgående kunskap 
om en medlemsorganisations funktioner både inifrån 
organisationen och utifrån med perspektivet på medlem-
snyttan. •

FÖDELSEÅR: 1974

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11:  I ett år

YRKE: Säljare och affärsutvecklare internationellt på HID 
Säkerhetslösningar som är en del av AsssaAbloy. 

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFAREN-
HET: Utbildning från universitet inom matematik och 
fysik, därefter en ”Master of science” i telekommunikation 
och en utbildning i ledarskap.

Kompetens inom säkerhetslösningar (dörrsäkerhet, per-
sonspårning, mm), affärsutveckling, tekniska lösningar. 
Van att ha en projektledande roll med mål och budget. 

Har också varit strategisk rådgivare och byggt upp en 
okänd fotbollsklubb till att bli ett känt varumärke i  
Marocko.

STYRELSEERFARENHET:  Varit strategisk rådgivare åt en 
fotbollsklubb i Marocko. har inte ingått i någon styrelse.

DRISS SYN PÅ STYRELSEUPPDRAGET: Vill gärna bidra med  
sin kompetens och dela med sig av operationell erfaren-
het, har haft anställda, van att samarbeta och prata med 
människor.

SPRÅK:  Arabiska, spanska, franska, engelska och svenska. 

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Driss erfarenheter inom 
säkerhetsområdet och ansvarig för att skapa intäkter 
samt varumärkesarbete kommer att ge styrelsen en bra 
bredd. Driss har även erfarenhet att vara ny i Sverige som 
kommer att ge styrelsen värdefull kompetens inom det 
området. •

Banaz 
Kaki
Valberedningen förslår: nyval till  
styrelseledamot för 2 år.

Driss
Merroun
Valberedningen förslår: nyval till  
styrelseledamot för 1 år.
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Förslag till beslut om val av revisor/er och suppleant
Förslag till beslut om att byta och upphandla revisionsbolag för extern revision

Valberedningen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen att upphandla ett nytt revisionsbolag med auktoriserade  
revisorer, extern revisor, som möter de behov styrelsen och föreningen har i den fas de är i nu.

Valberedningen föreslår att till extern revisor upphandlas Ernst & Young AB, enligt deras offert, som revisionsbolag för  
revision av verksamhetsår 2020 med möjlighet till förlängning. Kostnaden beräknas till 65 000 kr/år för revisionsnära  
tjänster, inklusive deltagande på årsstämman. Därutöver offereras ett rådgivningspaket till en kostnad av 20 000 kr som  
styrelsen kan upphandla om behov finns. Ernst & Young erbjuder även andra tjänster som styrelsen kan upphandla efter 
behov och då till överenskommet arvode. 

Se presentation på sidan 10. •

Förslag till beslut om val av interna revisorer
Valberedningen föreslår att stämman väljer två interna revisorer och ingen suppleant.

Valberedningen föreslår Iman Lehouidj och Olaf Koort till interna revisorer till ordinarie stämma 2021. Iman Lehouidj  
utses till revisionsansvarig för internrevisorerna. 

Valberedningen föreslår även att det i föreningens budget avsätts en post på 20 000 kr för utbildning av de valda  
internrevisorerna.

Förutom att genomföra HSB-kurs för internrevisorer (om den genomförs) skall en extern resurs hyras in på konsultbasis  
för att utbilda i hur internrevision ska genomföras. Den budgeterade kostnaden avser utbildningstimmar samt timmar att 
avropa för rådfrågning under året.

Erik Liske är kvarstående övrig kandidat till internrevisor. En medlem till var nominerad till internrevisor, men har tackat nej  
till nomineringen.  
Tidigare intern revisor Maria Björklund har avböjt omval.

Valberedningen föreslår att de interna revisorerna uppdras av stämman att årligen, utöver normala revisionsuppgifter  
och de uppgifter som anges i HSB-Kod för föreningsstyrning, speciellt granska styrelsens arbete och att styrelsen fortsätter  
att utveckla och att vidmakthålla:

• årsplaner och långsiktiga planer (5år) för föreningens verksamhet.
• årsvisa och långsiktiga ekonomiska planer och budgetar.
• en god arbetsplanering för sitt arbete.
• en tydlig beslutsprocess med tydliga mandat.
• tydliga skriftliga uppgiftsbeskrivningar med eventuella mandat till de personer eller grupper utanför styrelsen som får 

uppdrag av styrelsen.
• tydlig, god struktur i möteskallelser och mötesprotokoll. 
• tydlig och ändamålsenlig administration, inklusive arkiv.

Se presentationer på sidan 11. •
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Sammanfattning av EY:s presentation av hur deras 
arbete med föreningen skulle komma att vara och deras 
team.

EY har jobbat med föreningar under flera år. Det gör att  
de har en god förståelse för föreningens verksamhet och 
kvalitetsmedvetande. 

EY kommer att kunna leverera de revisionstjänster som  
föreningen behöver och deras branschspecialister kommer 
vid behov att stötta både teamet och föreningen.

Klara ansvarsroller och tydliga kommunikationsvägar  
säkerställer en transparent kommunikation och en effektiv 
rapportering. EY eftersträvar alltid en öppen, konstruktiv  
och strukturerad dialog med sina kunder och vill tillsam-
mans bygga en långsiktig relation.

EY använder sig av ett webbaserat projekthanteringsverk-
tyg, EY Canvas, som används för att stödja och dokumentera 
revisionen. Revisionen kan följas i realtid och de kan när som 
helst kommunicera revisionens aktuella status med kunden 
och inom revisionsteamet. 

Revisionsprocess

Planering och riskidentifiering - Tillsammans planeras 
granskning och definition av uppdraget. Revisionen  
anpassas till verksamheten och riskbilden. 

Genomförande - Revisionen innehåller bland annat  
granskning av intern kontroll och processer, förvaltnings- 
revision och bokslutsgranskning. 

Slutsats och avrapportering - Efter avslutad revision 
lämnas revisionsberättelsen. Under året rapporterar EY 
löpande iakttagelser, rekommendationer och resultatet av 
deras granskningsåtgärder till styrelsen. 

En av de viktigaste delarna i EY:s metodik är riskanalysen.  
Den ligger till grund för revisionsstrategin. De utvärderar 
löpande bedömda risker för fel i den finansiella rapporteringen.

Genom denna verksamhetsförankrade revisionsansats kan 
EY:s slutsatser och rekommendationer på ett tydligt sätt 
också hjälpa kunden att löpande vidareutveckla adminis-
trativa rutiner och kontroller.

Ernst & Young AB (EY)

Andra fokusområden i revisionen är att utvärdera den finan-
siella kontrollmiljön inklusive IT-miljön och informera om 
eventuella brister eller områden som behöver förstärkas eller 
utvecklas. Vidare görs genomgång av protokoll och väsentli-
ga avtal som ett led i granskningen av styrelsens förvaltning 
av föreningen.

EY:s team som ska arbeta med föreningen

Daniel Stamenkovic, auktoriserad revisor, föreslås som  
huvudansvarig revisor och blir därmed styrelsens huvud-
sakliga kontaktperson. Han har de kvalifikationer som  
EY anser att föreningen söker och behöver hos en  
huvudansvarig revisor. 

Daniel har omfattande erfarenhet av bostadsföretag och 
bostadsrättsföreningar efter ett flertal revisionsuppdrag av 
såväl allmännyttiga bostadsföretag som privata fastighets-
företag.

Han har även omfattande erfarenhet av både revision och 
projekt med fastighetsbolag och ekonomiska föreningar 
efter att ha varit kundansvarig revisor i ett flertal bostads-
rättsföreningar.

Daniel har varit revisor i över nio år och har god förståelse  
för diverse verksamheter. Förutom att revidera bostads-
rättsföreningar har han även erfarenhet av aktiebolag och 
är mycket bekväm med att agera rådgivare för många av 
sina kunder. Han har dessutom erfarenhet av att arbeta 
med förtroendevalda-och lekmannarevisorer. 

Sandra Elofsson föreslås som revisionsansvarig. Det 
innebär att hon kommer att leda och samordna revisionen 
samt delta i all avrapportering. Sandra har god erfarenhet av 
både revision och projekt med bostadsrättsföreningar och 
ekonomiska föreningar. 

Specialist
Carl Bohman föreslås ansvara för alla legala och avtals-
rättsliga frågor som kan uppstå. Han har arbetat med 
associationsrätt och fastighetsrätt under många år.  
Carls erfarenhet omfattar även transaktioner, obestånd  
och tvister. •

Valberedningen förslår: nytt externt revisionsbolag. 
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FÖDELSEÅR: 1989

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: I fyra år.

YRKE: Privatrådgivare (sk Premium Advisor) på Swedbank.

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET: 
Utbildning som Civilekonom, magisterexamen, inkl mark-
nadsföring, juridik, management och finans. Har skrivit C  
och D uppsats. Har utbildning i familjerätt, handelsrätt  
samt en del affärsjuridik och mindre arbetsrätt.

IMANS SYN PÅ REVISORSUPPDRAGET: Iman vill lära sig 
och bli bra på internrevision. Vill arbeta för att föreningen, 
minimera riskerna i förvaltningen och gärna bidra till idéer 
och lösningar.

REVISORSERFARENHET: Har ingen erfarenhet av revisors- 
arbete men i Imans arbete ingår granskningar i många 
olika avseenden. Genomför riskanalyser och granskar 
bokslut.

SPRÅK: Svenska, Engelska, Arabiska, Franska. 

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Iman har stort intresse för  
föreningen och vill att den skall utvecklas. Imans utbildning och  
erfarenhet samt hennes intresse för internrevison som en naturlig 
del i hennes yrkesutveckling möjliggör att hon kommer anta  
uppgiften med stort engagemang och integritet. •

FÖDELSEÅR: 1986

BOTT I HSB BRF KANTARELLEN 11: I 10 år.

YRKE:. Handläggare på Akademikernas A-kassa sedan 
2015. 

HUVUDSAKLIG UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET: 
Läst företags- och nationalekonomi. 

Är politiskt förtroendevald i Lidingö kommun. Han sitter i 
Kommunfullmäktige samt i Teknik- och fastighetsnämnden 
sedan senaste valet. 

Tidigare arbetat på Forex bank och med marknadsunder-
sökningar. 

I sitt arbete som handläggare på Akademikernas a-kassa 
granskar Olaf sökandes handlingaroch andra underlag 
som berör ärendet. 

I rollen som förtroendevald inom politiken ingår det att läsa 
in sig på ärenden och granska underlag. Inom sin partigrupp 
har Olaf särskilt fokus på frågor som rör bygg, fastigheter och 
vägar.

OLAFS SYN PÅ REVISORSUPPDRAGET: Styrelsens processer 
är viktiga och måste vara ändamålsenliga och följas. Olaf 
anser även att det är viktigt att våra fastigheter förvaltas 
väl.

REVISORSERFARENHET: Olaf har ingen erfarenhet av revi-
sorsarbete men har erfarenhet av att granska handlingar 
som politiskt förtroendevald och i sitt jobb.

SPRÅK: Svenska, engelska, estniska och acceptabel ryska. 

VALBEREDNINGENS SYNPUNKT: Olaf är i sitt yrke en granskare  
och med en kompletterande utbildning i internrevisorns roll så  
finns goda förutsättningar för att Olaf blir en bra internrevisor. •

Iman 
Lehouidj
Valberedningen förslår:  
nyval till intern revisior  för 1 år, samt  
revisionsansvarig för den interna revisionen.

Olaf 
Koort
Valberedningen förslår:  
nyval till internrevisor för 1 år.
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Valberedningen och instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår att stämman fastställer föreslagen Instruktion för valberedning i HSB bostadsrättsförening 
Kantarellen 11 (se separat dokument) som instruktion för kommande valberedningar att följa.

Nuvarande valberedningens ordförande Jan Nee står till förfogande för att ingå i valberedningen 2020.

Marjatta Kleen har meddelat att hon står till förfogande för att ingå i valberedningen 2020.

Val av fullmäktige och ersättare, samt övriga representanter i HSB
Valberedningen föreslår att stämman ger styrelsen i uppdrag att utse ombud och ersättare till distrikts stämma  
i HSB samt även utse eventuella övriga representanter i HSB.

Om du som medlem har några frågor angående våra förslag så kontakta oss på: 

valberedningen@brfkantarellen11.se 

Med vänlig hälsning

Valberedningen 2019 i HSB Brf Kantarellen 11

Jan Nee (ordförande), Kerstin Forsberg, Per Litzén och Linda Röjås

GDPR - Dataskyddsförordningen

Valberedningens hantering av personuppgifter görs utifrån Dataskyddsförordningen och 
den rättsliga grunden intresseavvägning. Det innebär att personuppgifter kan hanteras utan 
den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den 
registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig i HSB Brf Kantarellen 11


