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Valberedningens förslag till årsstämman 2020 
Inför Mässen ordinarie stämma 2020 lämnar valberedningen här förslag till styrelsen för 

kommande verksamhetsår. I nuvarande styrelse vald på stämman 2019 har följande ledamö-

ter anmält att de inte önskar fortsätta som styrelsemedlemmar. Det gäller Fredrik Ahlgren, 

Lina Färggren och Rita Stetter. Allas vårt tack för deras insatser i styrelsen.  

Vi vill från valberedningen och alla medlemmar speciellt framföra ett stort tack till Rita för 

sina många år i styrelsen med ett stort engagemang och många aktiva insatser för att ut-

veckla och förbättra allas vår boendemiljö. Rita har på ett fantastiskt sätt också haft en dia-

log med många medlemmar och vi kan t.ex. nu alla njuta av de fina och välskötta bloms-

terrabatterna i Mässens trädgårdar. 

Antal ledamöter och suppleanter 

Ordinarie ledamöter: 7 

Suppleanter: 2 

Ordinarie ledamöter 

Rickard Glimmerud, omval 2 år 

Johan Malmqvist, omval 1 år 

Erik Hallgren, omval 1 år 

Cecilia Carnefeldt, nyval 2 år 

Hedda Engvall, nyval 2 år 

Oscar Sandelin, nyval 2 år 

Sergei Vanderstedt, nyval 1år 

Suppleanter 

Malin Carlsson, nyval 1 år 

Michael Ehring, nyval 1 år 

Revisorer 

Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor (omval) 

Karolina Lövström, extern revisorssuppleant (nyval) 

Mats Hϋbner, lekmannarevisor (omval) 

Kandidater för nyval – kort presentation 

Cecilia Carnefeldt 

Jag är jurist och arbetar som VD för ett internationellt utbildningsföretag. Har erfarenhet av arbete i 

bolagsstyrelser, men också från en mindre brf. Jag har varit medlem i Mässen sedan 2011 och hoppas 

kunna bidra till styrelsearbetet i vår välskötta förening.  
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Malin Carlsson 

Jag har arbetat med fastigheter i snart 15 år och blev utnämnd som ”En av de 10 mest inflytelserika 
kvinnorna i fastighetsbranschen” 2018. Min erfarenhet inom fastighetsbranschen är som Fastighets-
mäklare inom det övre segmentet i Stockholm i ca åtta år, försäljningschef och utvecklare hos Oscar 
Properties i fem år, där jag tog fram projekten, såg till att utveckla konceptet och att det såldes för 
högsta möjliga pris med rätt kommersiell verksamhet i fastigheterna. Karlavägen 76 är ett sådant 
exempel med Broms i bottenplanet. Jag har också fungerat som konsult inom utveckling av fastighet-
er i hela landet med olika typer av projekt. Just nu arbetar jag som Fastighetsmäklare på Wrede Mäk-
leri. 

 

Michael Ehring 

Jag är ekonom och har varit ekonomichef i några företag i ca 20 år, därefter startat och drivit eget 

företag med som mest 50 anställda, i ca 15 år. Arbetar nu som konsult inom ekonomi och redovis-

ning i vårt två-mannaföretag på typ halvfart. Jag har bl.a. ekonomisk förvaltning av två industrifastig-

heter på totalt 6000 kvm sedan ca 5 år, sitter i ett par bolagsstyrelser, och har även suttit i en mindre 

brf styrelse. 

Hedda Engvall 

Jag är 24 år gammal och jag har bott i föreningen i snart ett år tillsammans med min sambo. På friti-
den uppskattar jag att umgås med vänner, äta gott och resa. Jag tog min juristexamen i januari i år 
efter 4,5 års studier på Stockholms universitet. Sedan dess har jag jobbat inom ansvar- och rätts-
skyddsavdelningen på försäkringsbolag. Jag specialiserade mig under juristutbildningen på områdena 
skadeståndsrätt, fastighetsrätt och miljörätt. Med de kunskaperna, samt erfarenhet av mycket admi-
nistrativt arbete, jobb inom service och olika juridiska områden hoppas jag kunna tillföra och bidra till 
föreningen. 
 

Oscar Sandelin 

Jag är 25 år gammal och kandiderar just nu till styrelsen i BRF Mässen. Jag är relativt ny i föreningen 

då jag flyttade in under våren på Skeppargatan. Jag tog min civilingenjörsexamen från KTH under 

våren 2019 och arbetar i dagsläget på Atlas Copco i Stockholm. Som relativt ny i föreningen vill jag 

gärna ta tillfället i akt att medverka till en fortsatt hållbar utveckling och underhåll av fastigheterna 

inom BRF Mässen. Därtill vill jag bidra till föreningens höga trivsel på bästa sätt jag kan. Min fritid 

spenderar jag gärna utomhus med till exempel golf eller på resande fot med vänner. Vi ses! 

 

Sergei Vanderstedt 

Jag är 28 år gammal och jag studerar sista året på juristprogrammet på Stockholms Universitet och 

arbetar parallellt på Handelsbanken på Kungsholmen. Jag har tidigare varit ledamot i en större brf-

styrelse i Solna (420 lägenheter) och agerat dels juridiskt filter i styrelsens beslutsfattande, dels haft 

ansvar över bl.a. de kommersiella avtalen i föreningen. Med beaktande av min kunskap och tidigare 

erfarenheter tror jag att jag kan bidra med mycket tillfredsställande arbete i styrelsen. 

 

Valberedningen 

Anders Rickardsson  Ulrika Johannessen 


