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Skeppsvik’s Samfällighetsförening 
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer 2022 - 2023 

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. 

Vi har mötts av ett fortsatt ökande intresse för att bidra till föreningen och 
styrelsen från medlemmarna, vilket känns uppmuntrande. 

Som tidigare framförts, är vi alla mycket tacksamma för det fina arbete 
styrelsen redan idag och historiskt utför. 

Valberedningen jobbar kontinuerligt med att bygga upp en lista med 
framtida kandidater. När vi söker kandidater innebär det således inte att vi 
vill byta ut sittande ledamöter. Det mest ideala läget är att det finns fler som 
vill vara med än som får plats. 

Vi välkomnar därför fortsatta intresseanmälningar och förfrågningar av alla 
slag, även efter stämman. 

Inför årets stämma, har vi i valberedningen nöjet att introducera fem nya 
kandidater: Margareta Larsson, Rita Heyman, Roger Morell, Gunnar Sandell, 
och Christer Jansson.  

Vänligen se sammanställningen på nästa sida där hela den föreslagna 
styrelsen presenteras. 

Avgående medlemmar är Christina Renman, Christer Olsen, Lennart 
Hallberg, Pär Gustafsson, och Sebastian Bergendorf. Stort tack till er alla för 
era bidrag till styrelsearbetet! 

Återigen ett stort tack till medlemmarna för ert intresse att bidra till 
föreningen och för glada tillrop till valberedningen! Glöm nu inte att anmäla 
er för framtida styrelseroller.  

Ni är alltid välkomna med önskemål, frågor, funderingar, och framför allt 
intresseanmälningar! 

 

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 2022  

Styrelse 

Namn Status / Förslag Till Roll1 

Lena Linder Omval 2024 Ordförande 

Anita Eriksson Vald 2023 Sekreterare 

Anna Moberg3 Nyval 2024 Ledamot 

Roger Morell2 Fyllnadsval 2023 Ledamot 

Christer Jansson2 Nyval 2024 Ledamot 

Gunnar Sandell2 Nyval 2023 Suppleant 

Margareta Larsson2 Nyval 2023 Suppleant 

Rita Heyman2 Nyval 2024 Revisor 

Lena Uhlin Vald 2023 Revisor 

Björn Johansson Omval 2023 Revisorssuppleant 

Lars Olsson Omval 2023 Revisorssuppleant 

1. Endast info. nuvarande/tilltänkt roll då styrelsen konstituerar sig själv 

2. Kort info om kandidater 

• Margareta bor permanent på Fockvägen sedan 2018, och spenderar gärna tid på 
hundpromenader i skog och mark samt plockar svamp med förtjusning. I yrkeslivet har 
Margareta haft ledande befattningar inom teknik och försäljning i telekombranschen. 

• Rita spenderar mycket av sin fritid på Spantvägen sedan 2010, och plockar mer än gärna 
svamp och njuter av naturen. I yrket har Rita drivit eget inom redovisning. 

• Roger bor på fritiden på Skonertvägen och spenderar mycket tid i Skeppsvik, och han har ett 
stort intresse för segling. Hans yrkesbakgrund är inom IT. 

• Gunnar är fritidsboende på Korvettvägen sedan i fjol, och läser gärna en god bok när han 
inte tillägnar barnbarnen sin uppmärksamhet och tid. Han har arbetat fackligt inom KF 
Stockholm, och har intresse för föreningsliv. 

• Christer finner man ofta på Korvettvägen på fritiden. Tillsammans med hans uppskattning 
för naturen, är huset i Skeppsvik stora fritidsintressen. Till yrket driver han sedan 20 år eget 
konsultföretag inom fastighets- och ekonomifrågor. 

3. Förändrad roll 

• Anna ställer nu upp som ordinarie ledamot efter att ha varit suppleant i två år. Tack till 

Anna för hennes deltagande och engagemang, det betyder mycket för föreningen. 

Valberedning 

Gunnar Borg, Sammankallande Omval 2023 Till förfogande 

Jonas Yngwe Omval 2023 Till förfogande 

Bengt Öberg Omval 2023 Till förfogande 

 
 


