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Valberedningens förslag till årsstämman 2021
Inför Mässen ordinarie stämma 2021 lämnar valberedningen här förslag till styrelsen för
kommande verksamhetsår. I nuvarande styrelse vald på stämman 2020 har följande ledamöter anmält att de inte önskar fortsätta som styrelsemedlemmar. Det gäller Johan Malmqvist,
Erik Hallgren och Sergei Vanderstedt. Allas vårt tack för deras insatser i styrelsen.

Antal ledamöter och suppleanter
Ordinarie ledamöter: 7
Suppleanter: 2
Ordinarie ledamöter

Rickard Glimmerud, vald t.o.m. 2021
Cecilia Carnefeldt, vald t.o.m. 2021
Hedda Engvall, vald t.o.m. 2021
Oscar Sandelin, vald t.o.m. 2021
Malin Carlsson, nyval 2 år
Michael Ehring, nyval 2 år
Agnes Reuterswärd, nyval 2 år
Suppleanter

Rebecca Enroth, nyval 1 år
Lina Åsberg, nyval 1 år

Revisorer
Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor (omval)
Karolina Lövström, extern revisorssuppleant (omval)
Mats Hϋbner, lekmannarevisor (omval)
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Kandidater för nyval – kort presentation
Michael Ehring och Malin Carlsson valdes som suppleanter förra året och deras presentationer redovisades inför stämman 2020.
Agnes Reuterswärd
Jag har bott i föreningen i 10 år, men i olika lägenheter och på olika adresser. Jag flyttade in i
min nuvarande lägenhet vid årsskiftet och vill nu engagera mig i föreningen. Jag är civilingenjör inom samhällsbyggnad med inriktning fastighetsekonomi. I min yrkesroll har jag ansvar
för fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter. Det innefattar projekt, uthyrning, ekonomi såväl som förvaltning. Jag har bra grundförståelse för fastigheters teknik och bokföring
vilket kommer att vara användbart i styrelsearbetet.
Rebecca Enroth
I drygt 25 år har jag arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör, huvudsakligen för politiska
nämnder i olika kommuner. Sedan 2016 arbetar jag för Försvarsmakten och har bott på Erik
Dahlbergsgatan i ett år. Innan dess har jag mestadels bott i villa. Med min kunskap och erfarenhet hoppas jag på att kunna bidra med ett miljö- och hälsoperspektiv. Mina tankar kretsar kring saker som klimatsäkring av fastigheter, ökad biologisk mångfald och hälsosamma
byggnader, men jag är också intresserad av att bevara vårt arkitektoniska kulturarv.
Lina Åsberg
Jag är 32 år gammal och arbetar som tjänstedesigner och copywriter. Jag har bott i föreningen i en stor del av mitt liv - jag växte upp här på Skeppargatan 96 mellan födseln -89 och artonårsdagen 2007, och flyttade sedermera tillbaka efter att min familjs lägenhet tillföll mig
genom ett arv. Mässen fascinerar mig, alla dessa liv som utspelats i de många bostäderna i
föreningen sen dess bildande, inte minst Karin Boyes - men även mitt, min familj, och mina
grannars. Nu bor jag här med min man och en liten dotter, och hoppas att själv kunna bidra
med både engagemang, arbete och en del kunskap om hur det sett ut här genom åren. Jag
ser fram emot att lära känna er alla och att jobba tillsammans!

Valberedningen
Anders Rickardsson

Ulrika Johannessen

