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Valberedningens förslag till årsstämman 2022 
Inför Mässen ordinarie stämma 2022 lämnar valberedningen här förslag till styrelse för 

kommande verksamhetsår. I nuvarande styrelse vald på stämman 2021 har följande ledamö-

ter anmält att de inte önskar fortsätta som styrelsemedlemmar. Det gäller Hedda Engvall och 

Michael Ehring, som båda flyttat från Mässen samt Lina Åsberg. Allas vårt tack för deras in-

satser i styrelsen. 

Valberedningen har inför årets stämma fört diskussioner underhand med styrelsen och lyss-

nat in deras erfarenheter från året samt haft samtal med några potentiella nya kandidater 

till styrelsen. Styrelsearbetet har de senaste två åren försvårats av pandemin med dess be-

gränsningar till fysiska möten. Det pågående stora avloppsprojektet har också inneburit en 

stor arbetsbelastning för styrelsen. Man ser nu behov av externhjälp för att utveckla samar-

betet och arbetsformerna med förvaltaren samt för att skapa mer effektiva arbetsformer 

inom styrelsen. Valberedningen har därför gjort bedömningen att till årsstämman föreslå 

inval av en extern ledamot i styrelsen för kommande verksamhetsår, men inte nu någon ny 

ledamot därutöver.  

Antal ledamöter och suppleanter 

Ordinarie ledamöter: 7 

Suppleanter: 0 

Ordinarie ledamöter 

Rickard Glimmerud, omval 1 år 

Cecilia Carnefeldt, omval 1 år 

Oscar Sandelin, omval 2 år 

Malin Carlsson, vald t.o.m. 2022 

Agnes Reuterswärd, vald t.o.m. 2022 

Rebecca Enroth, nyval 2 år (tidigare suppleant) 

Bosse Karlsson, nyval 1 år (extern ledamot, se stadgarna 24 §) 

Suppleanter 

- 

Revisorer 

Margareta Kleberg, extern auktoriserad revisor (omval) 

Karolina Lövström, extern revisorssuppleant (omval) 

Mats Hϋbner, lekmannarevisor (omval) 
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Kandidat för nyval – kort presentation 

Rebecca Enroth valdes som suppleant förra året och hennes presentation redovisades inför 

stämman 2021. 

 

Bosse Karlsson  

Sedan 1986 har jag varit egenföretagare och drivit ett företag som arbetat med fastighetsre-

laterade frågor. Främst inom energi, fastighetsunderhåll- och förvaltning. På senare år har 

jag huvudsakligen arbetat med fastighetsdrift och organisationsfrågor i större fastighetsor-

ganisationer, samt upphandling av drift och förvaltning. Jag har utfört arbete för både bestäl-

lare och utförare. Jag hoppas kunna arbeta vidare med dessa kunskaper och på så sätt bidra 

till styrelsearbetet. 

Valberedningen 

Anders Rickardsson  Ulrika Johannessen 


