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Skeppsvik’s Samfällighetsförening 
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2021 - 2022 

 

Hej alla Skeppsvikare! 

Tack för alla synpunkter och diskussioner i samband med valberedningens arbete. Vi 
har, baserat på dessa, kommit fram till det bilagda förslaget. 

Valberedningens uppgift har förenklats tack vare den entusiasm kring föreningens 
vitalitet vi fortsatt möter hos medlemmarna. 

Som tidigare framförts, är vi tacksamma för det fina arbete styrelsen utför. 

Vi försöker bygga upp en lista med långsiktiga kandidater till styrelsen och när vi 
kommunicerar att vi söker efter kandidater innebär det således inte att vi vill byta ut 
nuvarande styrelse. Det mest ideala läget för föreningen vore att det fanns fler som 
ville var med i styrelsen än som får plats. 

Vi välkomnar därför fortsatta intresseanmälningar och förfrågningar av alla slag. 

I år föreslår vi att alla som står till förfogande blir omvalda. En suppleant, Staffan 
Teste, har valt att ej står till förfogande för omval. Vi är mycket tacksamma för hans 
värdefulla insatser i styrelsen och hans sakkunskap i juridiska frågor. 

Vi är glada att som ny suppleant föreslå Pär Gustafsson, boende på Riggvägen, se kort 
introduktion i bilagda förslag.  

Baserat på samtal med många medlemmar och vår tolkning av önskemålen har 
Valberedningen valt att lägga fram det bifogade förslaget.  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Valberedningen 

Gunnar Borg, Jonas Yngwe, och Bengt Öberg 

Email: valberedningen@skeppsvik.net 

Telefon: Jonas 070-3955668 | Gunnar 076-0137470 | Bengt 070-5661332 
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Förslag till styrelse och valberedning årsstämman 2021  

Styrelse 

Namn Status / Förslag Till och med Roll* 

Lena Linder Vald 2022 Ordförande 

Christina Renman                        Omval 2023 Kassör 

Anita Eriksson Omval 2023 Sekreterare 

Sebastian Bergendorf Vald 2022 Ledamot 

Christer Olsen Vald 2022 Ledamot 

Anna Moberg Omval 2022 Suppleant 

Pär Gustafsson** Nyval 2022 Suppleant 

Lennart Hallberg Vald 2022 Revisor 

Lena Uhlin Omval 2023 Revisor 

Björn Johansson Omval 2022 Revisorssuppleant 

Lars Olsson Omval 2022 Revisorssuppleant 

 * Endast för information om nuvarande roll, då styrelsen konstituerar sig själv 

**Kort information om ny kandidat 
 
Pär Gustafsson  
Pär har haft fritidsbostad på Riggvägen i fem år och tillbringat mycket tid i Skeppsvik, och planerar att 
tillsammans med sin fru Carina bosätta sig permanent under våren. Pär har tidigare erfarenhet av 
styrelseuppdrag i liknade verksamheter som vår samfällighet, och har arbetat på Trafikverket med 
administrativt arbete på chefsnivå. Carina och Pär har hund och går mycket promenader i området. I 
sommar kommer de att bygga ut huset i och med att det skall vara permanent. De har växlat om från 
segelbåt till cabriolet bil, men ”den blir nog inte så mycket använd i år med tanke på bygget” meddelar 
Pär. 
 

Valberedning 

Gunnar Borg Omval 2022 Till förfogande 

Jonas Yngwe Omval 2022 Till förfogande 

Bengt Öberg Omval 2022 Till förfogande 

 


