Förslag från valnämnden
Valnämnden har år 2021 bestå av Mats Egelius (sammankallande) och Tomas Saxgård. Valnämnden
har ha digitala möten med föreningens ordförande och kansli samt telefonsamtal med samtliga
övriga styrelseledamöter och föreningens revisorer.

Styrelse
För perioden 2019- 2020 består styrelsen av Malin Zimm, ordförande, Henrik Nerlund, Kers n
Bernow, Sandra Frank, Olof Grip, Agneta Linton och Gustav Wallin.
Då styrelsen enligt samstämmiga uppgi er fungerat bra har valnämnden i si förslag prioriterat
kon nuitet. Samtliga ledamöter vars d löper ut har llfrågats om omval. Malin Zimm, Henrik
Nerlund och Sandra Frank föreslås ll omval. Malin med förbehållet a hon vill bli ersa som
ordförande. Olof Grip har avsagt sig omval. De a innebär a valnämnden föreslår e nyval, som
breddar styrelsen med utökad kompetens inom stadsbyggnad.
Presenta on av Owe Swanson. Owe är utbildad arkitekt CTH. Han har lång erfarenhet från
byggbranchen och har bland annat varit VD för arkitekterna och ingenjörernas branschorganisa on
numera Svensk Teknik och Designföretagen inom Almega. Owe har varit departementssekreterare på
bostadsdepartementet. Han har ha egen verksamhet och varit partner på White arkitekter och
ingå i dess styrelse och ledningsgrupp. Owes engagemang inom föreningar har bland annat ske
inom Stockholms Byggnadsförening. Född 1946.

Valnämndens förslag ll beslut:
Omval av: Sandra Frank, Henrik Nerlund och Malin Zimm.
Nyval av: Owe Swanson
Samtliga för två år.
Val av Kers n Bernow, som ordförande för e år
Den nya styrelsens sammansä ning:
Kers n Bernow, ordförande, Agneta Linton och Gustav Wallin (valda ll 2022)
Sandra Frank, Henrik Nerlund, Owe Swanson och Malin Zimm (valda ll 2023)

Revisorer
Valnämndens förslag ll beslut:
Omval av Erik Stenberg och Leif Johannesson

Stockholm 2021-04-28
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Mats Egelius och Tomas Saxgård

