.Hösten 2020

VALBEREDNINGEN

ALLMÄNNA ÖVERVÄGANDEN VID BEREDNINGSARBETET
Redovisning av de allmänna överväganden valberedningen gör
Vid beredningen av de inkomna nomineringarna som slutligen resulterar i förslaget till fullmäktige finns det många aspekter och egenskaper hos kandidaterna att ta hänsyn till:
 förtrogenhet med SKBs idéer och organisation  kompetens och sakkunskap 
 hyresmedlem/kömedlem  bor i nyproduktion/i äldre fastighetsbeståndet 
 från innerstaden/närförort/ytterstaden/kranskommun  kön  ålder 
Att få nominerade med ”optimala egenskaper” för just de platser som ska besättas vid ett givet
tillfälle torde vara ogörligt, men strävan är att på sikt nå en bra fördelning. Kontinuitet och erfarenhet av arbetet i styrelsen och hyresutskottet är också viktigt att väga in i bedömningen.
I och med att SKB vuxit starkt de senaste fyra decennierna och nu har över 91 000 medlemmar, räcker det inte längre med att de förtroendevalda har ett genuint intresse för
föreningen. Inom styrelsen bör det finnas gedigna sakkunskaper om byggenskap, fastighetsekonomi, hållbar utveckling och energi, fastighetsförvaltning, hyresjuridik med mera, för att den ska
kunna verka för medlemmarnas och föreningens bästa.
När valberedningen diskuterat nomineringarna mot bakgrund av ovanstående, bedöms vilka av
de föreslagna kandidaterna som ska kontaktas personligen. Valberedningen har möjlighet att
föreslå personer utanför "nomineringslistan".
En skriftlig sammanställning av inkomna nomineringar och förslag visas nedan.

SAMMANSTÄLLNING AV 2020 ÅRS NOMINERINGAR I DEN ORDNING DE INKOMMIT
Uppgifter om de nominerade personerna: Föreslagen till:

Sysselsättning/Motivering:

Nominerad av:

Roland Wisborn f.1952

Bakgrund: Fastighetschef ABB,
fastighetsutvecklingschef SL,
VD Stiftelsen Drottninghuset.

Egen intresseanmälan

1 Kömedlem, inträdesår 1988
2

3

Styrelsen

Erik Dahlbergsg. 63, 115 57 Stockholm
Oscar Engelqvist f.1989
Hyresmedlem, inträdesår 1989/Våren-20:
Styrelsen
Kv Tant Gredelin bå 2014/Kömedl Solna
Kamomillagatan 16, 168 72 Bromma
Ronnie Chressman f.1980
Kömedlem, inträdesår 1988
Styrelsen
Hjälmvids Backe 47, 136 65 Söderby
Georg Kristiansen f.1949

4 Kömedlem, inträdesår 1989
5
6
7
8
9

Margaretavägen 20 A, 187 74 Täby
Erik G Olsson f.1967
Kömedlem, inträdesår 1986
Larsbergsvägen 9, 181 38 Lidingö
Susanna Wirmark f.1967
Hyresmedlem, inträdesår 1986 (övertagit)
Kv Tältlägret bå 2013
Vantörsvägen 299, 129 57 Hägersten
Robert Flink f.1958
Kömedlem, inträdesår 1977
Vidholmsbackarna 68, 165 72 Hässelby
Staffan Ström f.1953
Hyresmedlem, inträdesår 2005
Kv Brunbäret bå 1992
Ruddammsbacken 41, 114 21 Stockholm
Lars Månsson f.1954
Kömedlem, inträdesår 2011
Hämplingevägen 40, 138 37 Älta

Hyresutskottet

Konsult inom telekommunikation.
Bott i två SKB-lgh, kunskap/intresse
Egen intresseanmälan
för SKB, varit fullm. suppleant. Digitalisering, uppkoppl. av fastigheter.
20 års erfarenhet av fastighetsbranschen och arbete i medlemsEgen intresseanmälan
organisationer. Är nu förvaltningschef på Haninge Bostäder.
Fotograf och marknadsekonom.
Styrelsemedl. i olika föreningar,
Egen intresseanmälan
lagled. fotboll, funktionär i F&S, m.m.

Styrelsen

Arkitekt med eget företag. Arbetat
som stadsark. Samhällsplanering,
PBL-frågor, fören- o styrelseerfaren.

Anneli Schöldström,
hyresmedlem, kv Kartan.

Hyresutskottet

Ekonom med stark SKB-anda, har
ett helhetsperspektiv och vill verka
för alla SKB-medlemmars bästa.

Edvin Incitis, kömedlem

Hyresutskottet

Arbetar på Vattenfalls finansavdeln.
Fullmäktig som ingått i referensgruppen för insatssystemet.

Carl Henric Bramelid,
kömedlem

Styrelsen

Arkitekt. Ledamot i hyresutskottet,
fullmäktigesuppleant.

Egen intresseanmälan

Styrelsen

Arbetsledare bygg & anläggning,
kunskap om byggande tekniskt,
juridiskt etc. Fullmäktigesuppleant

Egen intresseanmälan

2020-10-25 För valberedningen/Maud Lindgren, sekreterare.

