
 

Valberedningens förslag till förtroendeuppdrag i Brf. Logen i Ör, 2021/2022 
Bakgrund 
Valberedningen fick på föregående stämma uppdraget att ta fram förslag på förtroendevalda för 
kommande verksamhetsår. Styrelsens sammansättning ska vara 3-7 ordinarie ledamöter som väljs 
på 1 eller 2 år individuellt och 0-3 suppleanter som väljs på 1 år. Valberedningen har gått ut med 
anmaningar till medlemmar om att anmäla intresse för styrelsearbete. Glädjande nog har intresset 
varit större än vanligt. Föreningen skall vidare ha 1-3 auktoriserade revisorer och 0-2 
revisorssuppleanter.  

Styrelsen 
Valberedningen har annonserat efter intresserade och träffat/intervjuat ett tiotal intresserade 
utanför nuvarande styrelse. Vi har också intervjuat några i sittande styrelsen, samt i anslutning till 
styrelsemöte träffat hela styrelsen för att se intresset för fortsatt styrelseuppdrag.    
 
En styrelse bör präglas av en kombination av kontinuitet och förändring. Vi tror inte att det är bra att 
man sitter för länge i en styrelse, samtidigt måste en viss kontinuitet och en smidig överlämning 
garanteras. 
 
I ljuset av det stora intresset för styrelsearbete och det faktum att flera stora projekt nu är 
avslutade, ser vi det som ett utmärkt tillfälle att bredda basen för styrelsearbetet genom att föreslå 
några nya styrelseledamöter. Vi har förstått att det har varit några slitsamma år för styrelsen, så vi 
bedömer att det behövs några nya personer som kan tillföra energi och entusiasm. För 
kontinuitetens skull föreslår vi att några nuvarande ledamöter i nyckelpositioner återväljs som 
ordinarie ledamöter eller suppleanter. 
 
Avgående styrelse 2020-12-21 – 2021-12-08 
Ordinarie ledamöter 

 Krister Brolin port 36 (ordf.) – ordinarie ledamot i 3 år 
 Kjell-Åke Andersson port 40 (v. ordf.) – ordinarie ledamot i 4 år 
 Christer Tjörnemar port 38 (kassör) – ordinarie ledamot i 4 år 
 Anders Dahlgren port 24 (sekr.) – suppleant i 1 år och ordinarie ledamot i 2 år  
 Soran Ako port 36 – ordinarie ledamot i 1 år 

Suppleanter 
 Johan Wigren port 48 – suppleant i 4 år 
 Viktoria Nilsson port 34 – ordinarie ledamot i 2 år och suppleant i 2 år 
 Conny Olofsson port 10 – suppleant i 1 år 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse 2021-12-08 – 
Ordinarie ledamöter 

 Anders Dahlgren port 24 (omval 1 år) 
 Paula Palermo port 34 (nyval 2 år) 
 Shinichirou Kojo port 8 (nyval 2 år) 
 Conny Olofsson port 10 (nyval 2 år, från suppleant till ordinarie) 
 Björn Landström port 20 (nyval 1 år) 
 Erik Strömberg port 30 (nyval 1 år) 
 Mike Yikealo port 20 (nyval 1 år) 



 

 
Suppleanter 

 Krister Brolin port 36 (från ordinarie till suppleant) 
 Christer Tjörnemar port 38 (från ordinarie till suppleant) 
 Christer Thord port 18 (nyval suppleant) 

 

Presentation av valberedningens förslag till nya ordinarie styrelseledamöter 
Paula Palermo 
Flerårig erfarenhet av kundkontakter, ekonomi- och personalfrågor från olika entreprenadföretag i 
byggbranschen, bland annat som administrativ chef.  
 
Björn Landström 
Mångårig erfarenhet från byggbranschen som bl. a. montör, arbetsledare och teknisk säljare, främst 
inom VVS/VA.  
 
Erik Strömberg 
Mångårig erfarenhet av avtalshantering, projektplanering och implementering, inköp och avyttring. 
Flerårig erfarenhet av förtroendeuppdrag. Universitetsexamen: Pol Mag.   
 
Shinichirou Kojo 
Senior specialist rådgivare inom fysiskt säkerhet på statlig myndighet, med mångårig erfarenhet av 
upphandling av lås- och passersystem samt behovsanalyser av säkerhetslösningar och -produkter. 
 
Mike Yikealo 
Utbildad fastighetsförvaltare, med flerårig erfarenhet från byggbranschen med utbildning inom 
bland annat snickeri, vvs och svets. 
 
Intresserade gällande styrelsearbete men ej nominerade av valberedningen 
Eva Prytz port 34 
Samtliga i nuvarande styrelse har anmält intresse för fortsatt styrelsearbete.  

 
Revisorer 
Vi har konstaterat att även revisorssuppleanten bör vara auktoriserad revisor. Att vi bland våra 
medlemmar skulle kunna hitta två auktoriserade revisorer som vill åta sig uppdraget från år till år, 
känns inte troligt, därför föreslår valberedningen en extern auktoriserad revisor från en 
revisionsbyrå.  
 
 
Sundbyberg 2021-11-22 
Valberedningen 
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