
 

Till medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Opalen i Lund 
 
Valberedningens förslag till årsmötet 2021-05-17 
 
Det är snart årsmöte och då skall val av styrelse ske. 
 
Bakgrund 
Vår styrelse tar ett stort ansvar, även utöver styrelsearbetet, och utför en mängd 
arbetsuppgifter. Exempel på fördelning av vissa uppgifter i den befintliga styrelsen listas 
nedan, det är upp till styrelsen själva att besluta vem som har vilka uppgifter.  
 
Styrelsen för Brf Opalen    Vald tom Kommentar  
Paul Gullberg, A32, ordförande,  2021  
Louise Baldetorp, A13, brandskydd,  2021  
Ann Olsson, A26, nycklar   2021  
Elisabet Löfgren, C32, trädgård m.m.,  2021 Kandiderar ej för omval 
Felix Grundström A35, kassör tom 2020  2021 Flyttade 2020, december 
Peter Leander, A55, information,  2022  
 
Johan Södergren, C11, suppleant, kassör 2021 2022  
Tommy Persson, A21, suppleant, hemsidor 2022  
Alexandra Hibolin, A54, suppleant, sekreterare 2022 Flyttar 2021, april 
 
Styrelsens sammansättning 
Enligt stadgarna skall styrelsen bestå av minst tre ledamöter och högst 7 ledamöter. Efter 
insamling av intresseanmälan för styrelsearbete föreslår vi årsmöte väljer 7 ordinarie 
ledamöter och en suppleant. Vi föreslår också att årsmötet beslutar att antalet ordinarie 
ledamöter kan minska till tre ledamöter utan att fyllnadsval måste ske. Genom att välja 7 
ordinarie ledamöter och besluta att antalet kan minska till tre styck fram till nästa årsmöte, 
minimerar vi risken att behöva kalla till extra föreningsstämma för att göra fyllnadsval av 
styrelseledamöter. 
 
Styrelseledamöter 
Valberedningen föreslår följande val: 
 
Omval som ordinarie ledamöter, tom 2023: 
Paul Gullberg, A32  
Louise Baldetorp, A13 
Ann Olsson, A26 
 
Val till ordinarie ledamöter resten av respektives mandatperiod (tidigare suppleanter), dvs 
tom 2022:  
Johan Södergren, C11 
Tommy Persson, A21 
 
Nyval som ordinarie ledamot, tom 2023: 
Inger Levin, B22 



 

 
Utöver ovanstående förslag från valberedningen lämnar Per Ola Börjesson följande förslag, 
dvs Cecilia Lindblad deltar ej i valberedningen för detta förslag:  
Nyval, som suppleant tom 2022: 
Cecilia Lindblad, A41. 
 
Anledningen till att jag (Per Ola Börjesson) bara föreslår ett år är att vi bör, om möjligt, bara 
förnya halva styrelsen varje år. Med ovanstående val uppfyller vi detta, 4 ledamöter (varav 
en suppleant) valda tom 2022 och 4 ledamöter valda tom 2023. 
 
Alla ovanstående, som förslås väljas nu, ställer upp för val enligt ovan.  
 
Suppleanternas roller 
Vi föreslår att suppleanter skall beredas möjlighet att aktivt delta i styrelsearbetet genom att 
ge suppleanter samma möjlighet som de ordinarie i styrelsens arbete, t.ex. skall de ha full 
rätt att yttra sig på styrelsemöten på samma sätt de ordinarie ledamöterna, men med enda 
skillnaden att suppleanter inte deltar i omröstningar, utom när de ersätter frånvarande 
ordinarie ledamöter. Formellt behöver de normalt inte närvara vid styrelsemöten, även om 
vi förväntar oss att de gör det så ofta de har möjlighet. Vi föreslår också att suppleanter skall 
ha arbetsuppgifter liksom de ordinarie ledamöterna. 
 
Syftet med att ha suppleanter är att det blir bättre kontinuitet i styrelsearbetet, fler att 
fördela arbetet på och ev. fyllnadsval underlättas. Det blir dessutom en prövotid innan man 
blir invald som ordinarie vilket är positivt både för ledamöter och styrelse. Arbetet med att 
fylla på nya ordinarie styrelseledamöter blir betydligt lättare och vi får en bredd och 
kontinuitet i styrelsesammansättningen. Erfarenheten från det gångna året bekräftar detta. 
 
Styrelsearvode 
Cecilia Lindblad deltar ej i nedanstående förslag. 
 
Utöver valberedningens förslag på styrelsemedlemmar har valberedningen till uppgift 
att föreslå styrelsens arvode.  
 
Totala styrelsearvodet föreslås vara 2,1 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet är 47 600 kr för år 
2021. Av totala arvodet skall 0,6 prisbasbelopp gå till ordföranden som också har att 
bestämma hur arvodet i övrigt skall fördelas mellan styrelseledamöter och suppleanter i 
förhållande till den insats var och en gör för genomförandet av styrelsens uppgifter: 
 
Lund den 23 april 2021 
 
Valberedningen för Bostadsrättsföreningen Opalen i Lund 
Per Ola Börjesson, C22, 070 – 559 03 44, per.ola.borjesson@telia.com 
Cecilia Lindblad, A41, 070 - 888 82 62, cecilia.lindblad@assemblin.se 


