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Valberedningens förslag för nästkommande verksamhetsår i brf 
Ljuset enligt följande: 
 
 
1. Valberedningens förslag till styrelsemedlemmar 
2. Valberedningens förslag angående arvode till styrelsen, valberedning och 

revisorer 
3. Valberedningens förslag till revisorer 
 
 
1) Valberedningens förslag till styrelse 

 
Utdrag ur brf Ljusets stadgar: 
24 § Styrelsens sammansättning 
Styrelsen består av minst tre och högst åtta ledamöter med högst fyra suppleanter. Styrelsen 
väljs av föreningsstämman för tiden fram till och med nästa ordinarie föreningsstämma. Till 
ledamot eller suppleant kan förutom medlem även väljas make, maka, sambo, eller barn till 
medlemmen. Stämman kan dock välja en (1) eller två (2) ledamöter som inte uppfyller 
kraven i föregående mening. En majoritet av styrelsen ska bo i föreningens hus. 
25 § Konstituering 
Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer om inte föreningsstämma beslutat 
annorlunda. 
 
Valberedningens förslag till brf Ljusets styrelse för kommande verksamhetsår är 
(i bokstavsordning): 
 

Thomas Berg (omval)    Ledamot  
Klara Hasselberg (nyval)   Ledamot 
Samare Jarf (omval)    Ledamot 
Alex Maslov (omval)    Ledamot 
Tanja Selberg (nyval)     Ledamot    
Jakob Svensson (omval) ordförande Ledamot (suppleant 2020) 
Andrea Wennerström (nyval)  Ledamot 
Sylvia Wittberg (omval)   Ledamot 

 
Per Banker (omval)    Suppleant (ledamot 2020) 
Claes-Åke Carlsson (nyval)   Suppleant 
Sam Hirsch (omval)    Suppleant 
Tobias Kulick (omval)   Suppleant 

  

Till föreningsstämman 2021 för brf Ljuset 

2/2 

 
 
 
 
 
 
 
2) Valberedningens förslag angående arvode till styrelsen, valberedning 
och revisorer 
 
Valberedningen föreslår samma arvode till styrelsen som föregående år, dvs ett 
fast arvode om 120 000 kronor samt en summa om 200 000 kronor att fördela 
efter arbetsinsats. 
 
Arvode till valberedningen föreslås också vara detsamma som föregående år, 
dvs 3000 kronor som inkluderas i ovan angivet fast belopp.  
 
Valberedningen föreslår samma arvode till intern revisor som föregående år, dvs 
5000 kr.  
Auktoriserad extern revisor arvoderas separat.  
 
 
3) Valberedningens förslag till revisorer 
 
Utdrag ur brf Ljusets stadgar: 
33 § Revisor  
Föreningsstämma ska välja minst en och högst två revisorer med högst två suppleanter (...) 
Av revisorerna - vilka inte behöver vara medlemmar i föreningen - skall minst en vara 
auktoriserad eller godkänd.  
 
Valberedningens förslag till revisorer i brf Ljuset för kommande verksamhetsår 
är: 
 

David Walman för Rävisor AB (nyval)   revisor 
Maria Viklund  (omval)    revisor 
Nils Bergel (omval)     suppleant 

 
 
Av valberedningen för brf Ljuset  
Anna Sjöblom, Marie Thiébaut och Ann Kylén 
 
Stockholm 2021-05-12 


