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Valberedningens	  förslag	  till	  styrelse	  mm	  för	  bostadsrättsföreningen	  
Marinan	  på	  årsstämman	  den	  21	  april	  2015	  gällande	  verksamhetsåret	  
2015/2016.	  

	  

Valberedningen	  får	  inledningsvis	  konstatera	  att	  enligt	  stadgarna	  får	  styrelsen	  för	  
bostadsrättsföreningen	  Marinan	  vara	  högst	  fem	  ledamöter	  och	  tre	  suppleanter.	  	  	  

Styrelseledamöter	  

Följande	  styrelseledamöter	  föreslås	  bli	  omvalda	  som	  styrelseledamöter;	  

Ulla	  Paabøl	  

Joel	  Persson	  

	  

Styrelseledamoten	  Kicki	  Rosenqvist	  har	  flyttat	  till	  annan	  adress	  under	  våren	  2015,	  
Staffan	  Paulsson	  och	  Ana	  Gisell	  Robaina	  Ancizar	  har	  tidigare	  under	  verksamhetsåret	  	  
2014/2015	  avgått	  ur	  styrelsen.	  

	  	  

Följande	  personer	  föreslås	  bli	  nyvalda	  som	  styrelseledamöter;	  

Christian	  Johansson,	  tidigare	  styrelsesuppleant	  

Patrik	  Johansson	  

Stefan	  Pohlman	  

	  

Följande	  personer	  föreslås	  bli	  omvalda	  som	  suppleanter	  	  

Åsa	  Åhlander	  	  

Frank	  Arhold	  

	  

Följande	  person	  föreslås	  bli	  nyvald	  till	  suppleant	  

Kim	  Skaarup	  	  

	  



Valberedningens	  förslag	  till	  styrelse	  2015/2016	  

	  

Mot	  denna	  bakgrund	  föreslås	  Brf	  Marinans	  styrelse	  under	  verksamhetsåret	  2015/2016	  
bestå	  av	  följande	  personer	  

Styrelseledamöter	  

Ulla	  Paabøl,	  Christian	  Johansson,	  Joel	  Persson,	  Patrik	  Johansson	  och	  Stefan	  
Pohlman	  

Suppleanter	  

Åsa	  Åhlander,	  Frank	  Arhold	  och	  Kim	  Skaarup	  

	  

Valberedningens	  förslag	  till	  revisor	  

Ingrid	  Sollerhed	  Fahlén,	  Ernst	  &	  Young,	  föreslås	  bli	  omvald	  som	  revisor	  under	  
verksamhetsåret	  2015/2016.	  

	  

Förslag	  till	  valberedning	  

Valberedningen	  har	  inte	  funnit	  någon	  intressent	  till	  nästa	  verksamhetsårs	  valberedning.	  
Frågan	  överlämnas	  för	  handläggning	  vid	  årsmötet.	  

	  

Arvode	  

I	  de	  allra	  flesta	  bostadsrättsföreningar,	  oavsett	  storlek,	  sker	  en	  arvodering	  av	  
styrelseledamöters	  arbetsinsats	  under	  verksamhetsåret.	  Brf	  Marinans	  styrelse	  har	  
under	  vissa	  tidsperioder	  haft	  betungande	  arbetsinsatser	  utan	  någon	  arvodering	  under	  
de	  senaste	  åren.	  Valberedningen	  föreslår	  en	  ändring	  så	  att	  styrelsens	  insatser	  under	  
verksamhetsåret	  2015/2016	  arvoderas,	  även	  om	  denna	  arvodering	  kanske	  inte	  fullt	  ut	  
gottgör	  enskilda	  insatser.	  	  Den	  blir	  därmed	  också	  en	  viktig	  symbolisk	  markör	  för	  
styrelsens	  genomförda	  arbetsinsatser	  under	  året.	  

Valberedningen	  föreslår	  att	  styrelsens	  arvode	  verksamhetsåret	  2015/2016	  utgör	  ett	  
halvt	  (1/2)	  prisbasbelopp	  att	  fördelas	  inom	  styrelsen.	  

	  

Malmö	  den	  1	  april	  2015	  

	  

Ulla	  Ardermark	  Paulsson	  	   	   Anders	  Rosell	  

	  


