
Valberedningens i Gustavsviks fastighetsägares ekonomiska förening (GEF) förslag till beslut 
 
 
Punkt 2 – Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår: 

 Att Anders Bill väljs till ordförande för mötet. 

 Att Ulla Stark väljs till sekreterare för mötet. 
 

Punkt 11 – Arvode till styrelse och revisorer 
Valberedningen föreslår: 

 Att styrelsearvode, för hela styrelsen, höjs från 102 000 till 104 000 (ca 2 
%) exklusive arbetsgivaravgifter, samtidigt som styrelsens befrielse från 
årsavgift avskaffas.  

 Att arvode till auktoriserad/godkänd revisor utgår efter överenskommen och 
godkänd räkning. 

 Att arvode till medlemsrevisor utgår med 2 600 (ca 2 %) exklusive 
arbetsgivaravgift. 

 
Punkt 15 – Val av styrelseledamöter  
Valberedningen föreslår: 

 Att Christophe Lovén väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Ulla Stark väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Marie Lindgren väljs till ledamot för en period om två (2) år (Nyval). 

 Att Niclas Rysjö väljs till ledamot för en period om två (2) år (Nyval). 
 
Valberedningen föreslår: 

 Att Börje Axelsson väljs till ledamot för en period om ett (1) år (Omval och 
fyllnadsval för Claire Nyström). 

 Att Sofia Lysell väljs till ledamot för en period om ett (1) år (Omval och fyllnadsval 
för Bo Ståldal). 

 
Punkt 16 – Val av ordförande  
Valberedningen föreslår: 

 Att Göran Wellerstrand väljs till ordförande (Omval). 
 
Punkt 17 – Val av revisorer  
Valberedningen föreslår: 

 Att auktoriserade revisorn Linda Löfgren Andersson på Aktiv Revision väljs till 
revisor. (Omval). 

 Att medlemmen Sven Georg Ericsson väljs till revisor (Omval). 

 Att medlemmen Johan Blomstedt väljs till revisorssuppleant (Nyval). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valberedningens i Gustavsviks fastighetsägareförening (GFF) förslag till beslut 
 
 
Punkt 4 – Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Valberedningen föreslår: 

 Att Anders Bill väljs till ordförande för mötet. 

 Att Ulla Stark väljs till sekreterare för mötet. 
 

Punkt 11 – Arvode till styrelse och revisorer 
Valberedningen föreslår: 

 Att inget arvode till styrelse och revisorer utgår. 
 
Punkt 12 – Val av styrelseledamöter  
Valberedningen föreslår: 

 Att Christophe Lovén väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Ulla Stark väljs till ledamot för en period om två (2) år (Omval). 

 Att Marie Lindgren väljs till ledamot för en period om två (2) år (Nyval). 

 Att Niclas Rysjö väljs till ledamot för en period om två (2) år (Nyval). 
 
Valberedningen föreslår: 

 Att Börje Axelsson väljs till ledamot för en period om ett (1) år (Omval och 
fyllnadsval för Claire Nyström). 

 Att Sofia Lysell väljs till ledamot för en period om ett (1) år (Omval och fyllnadsval 
för Bo Ståldal). 

 
Punkt 13 – Val av ordförande  
Valberedningen föreslår: 

 Att Göran Wellerstrand väljs till ordförande (Omval). 
 
Punkt 14 – Val av revisorer  
Valberedningen föreslår: 

 Att medlemmen Sven Georg Ericsson väljs till revisor (Omval). 

 Att medlemmen Anders Bill väljs till revisor (Omval). 

 Att medlemmen Johan Blomstedt väljs till revisorssuppleant (Omval). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


