Valberedningens förslag till styrelse Bagarmossens Folkets hus samt förslag till
ordförandearvode för 2021

Enligt stadgarna kan styrelsen uppgå till 7 ledamöter samt 5 ersättare. För närvarande består
styrelsen av 7 ledamöter och 3 ersättare.
Följande personer är valda till ledamöter t.o.m. 2022 och sitter således ytterligare ett
år i styrelsen:
Fredrik Stiernstedt, ordförande

(Socialdemokraterna)

Leif Strandberg, kassör

(Socialdemokraterna)

Malin Svantesson

(Skarpnäck folkhögskola)

Valentina Ortiz

(Fi)

Följande personer är valda till ledamöter t.o.m. 2021:
Daniel Stormdal

(Cykelköket)

Elin Lindström Coleman

(Scouterna)

Malena Jansson

(v)

Följande personer har varit ersättare under 2021:
Julia Lindholm

(enskild medlem)

Andrea Utas

(enskild medlem)

Ulrika Fernstedt

(enskild medlem)

Följande personer har varit revisorer resp ersättare som revisorer:
Curre Hansson, ordinarie

(Socialdemokraterna)

Peter Göransson, ordinarie

(BKBK)

Gunilla Edemo, ersättare

(Regnbågsfamiljer längs linje 17)

Emelie Sundberg, ersättare

(Socialdemokraterna)

Det innebär att årsmötet behöver utse tre ledamöter (som normalt väljs på två år) och tre
ersättare (som väljs på ett år) samt revisorer (som alla väljs på ett år).

Valberedningens arbete under 2021

Under 2020 valde valberedningen att aktivt söka efter intresserade personer som skulle kunna
tänka sig att engagera sig i Folkets hus. Vi gick ett positivt gensvar och årsmötet valde också
in på valberedningens förslag personer som enskilda medlemmar. Styrelsen fick också
därigenom in yngre personer i styrelsen. Under 2021 har valberedningen dels uppmanat
enskilda föreningar att nominera, dels har enskilda medlemmar kunnat anmäla intresse av att
ingå i styrelsen. Vi har också samtalat med de ledamöter och ersättare vars mandat nu löper
ut.
Vi hade gärna sett fler nomineringar från våra medlemsföreningar samtidigt som vi kan
konstatera att det ideella engagemanget oftast fokuseras till den egna föreningen. Vi har dock
fått in flera nomineringar och vårt förslag är därför att antalet ersättare utökas till fem
personer. På så sätt kan Bagarmossens Folkets hus få fler engagerade krafter i det lokala
arbetet och vi tror att vårt hus på så sätt också får fler värdefulla kontaktytor i vårt lokala
samhälle.
Valberedningens förslag

Daniel och Elin har uttalat intresse att fortsätta som ledamöter i styrelsen. Julia och Andrea
skulle gärna fortsätta som ersättare. Valberedningen föreslår att dessa ska väljas om som
ledamöter respektive ersättare.
Som ny ledamot föreslås Gunilla Berglund som är nominerad av (v). Gunilla är 70 år, tidigare
psykolog och psykoterapeut och är en engagerad klimataktivist inom Vänstern. Gunilla bor
på Skarpnäcksfältet.
Som ny ersättare föreslås Jonas Andersson, 61 år boende i Bagarmossen och enskild medlem.
Jonas har sitt hjärta i söderort och varit en drivande kraft i bl.a. BKBK och Brotopsskolans
föräldraförening. Jonas är 61 år.
Som ny ersättare föreslås Kris Johnson-Jones, 51 år boendes i Bagarmossen och enskild
medlem. Kris har en bakgrund som kulturjournalist och arbetat med bl.a. film och
teaterproduktion. Nu jobbar Kris som kommunikationschef på en stiftelse som arbetar med
stadsutveckling och social hållbarhet.
Och som ny ersättare föreslås slutligen Maria Suarez, 45 år och också boendes i Bagarmossen
och enskild medlem. Maria brinner för samhällsfrågor och lokal utveckling och arbetar som
hållbarhetsstrateg på fackförbundet Vision.
Sammantaget innebär valberedningens förslag till val av styrelse följande:
Ledamöter 2022-2023
Daniel Stormdal (OMVAL)

Elin Lindström Coleman (OMVAL)
Gunilla Berglund (NYVAL)
Ersättare 2021
Julia Lindholm (OMVAL)
Andrea Utas (OMVAL)
Jonas Andersson (NYVAL
Kris Johnson-Jones (NYVAL)
Maria Suarez (NYVAL)
Som revisorer föreslår valberedningen följande:
Gunilla Edemo, ordinarie (NYVAL som ordinarie)
Peter Göransson, ordinarie (OMVAL)
Christos Tsoukatos, ersättare (NYVAL)
Emelie Sundberg, ersättare (OMVAL)
Valberedningens förslag till arvode för ordförande

Vid det extra årsmötet för Folkets hus den 18 november 2020 beslutade föreningen att införa
ett arvode för ordföranden. Mötet beslutade enligt följande:
”Mötet beslutar att införa ett ordförandearvode på 30 tkr från och med verksamhetsåret
2020, vars belopp varje följande år kopplas till utvecklingen av prisbasbeloppet och uppdrar
åt valberedningen att inför varje ordinarie årsmöte bereda frågan och även föreslå eventuella
förändringar av arvodet.”
Prisbasbeloppet har ökat något mellan 2020 och 2021, vilket innebär att arvodet för
ordföranden bör höjas med 190 kronor.
Valberedningen föreslår att arvode utgår för verksamhetsåret 2021 och att detta ska
uppgå till 30 190 kronor.

