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Hyresgästföreningen region Stockholm 

Box 10117, 121 28 Stockholm Globen,  

Besöksadress: Arenavägen 63, plan 9 

Tel 0771-443 443, www.hyresgastforeningen.se    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nomineringar till uppdrag i regionen 
 

Sista nomineringsdag för uppdrag inom regionen är onsdagen den 23 februari 

2022, vilket är två månader innan regionens årsmöte den 23 april 2022.  

 

Vi behöver er hjälp med nomineringar till olika uppdrag i Region Stockholm. 

Det gäller ledamöter till styrelsen, revisorer samt till regionens valberedning. 

Vi vet att det finns många bra krafter runt om i vår region och vi behöver er 

hjälp att hitta dem. Nominera gärna fler personer, men glöm inte att de perso-

ner ni nominerar skall vara tillfrågade och ska ha tackat ja till nomineringen. 

 

Målsättning för regionstyrelsesammansättning  
Valberedningen har för avsikt att lägga fram ett förslag där regionstyrelsen ska 

präglas av: kompetens, mångfald, jämställdhet, integritet, kreativitet, öppenhet 

och förmåga att kommunicera samt ha analytisk förmåga. Alla behöver inte ha 

samtliga förmågor men tillsammans bör det flesta finnas representerade.  

Det är mycket viktigt att de nominerade ser seriöst på och har förståelse för sitt 

uppdrag, att de är villiga att ta på sig ett ansvar för organisationens framtida 

trovärdighet och legitimitet på bostadsmarknaden. Ledamöterna i regionstyrel-

sen kommer även att tillsammans med de anställda delta i regionens förnyelse-

arbete. 

 
 

Målsättning för valberedningens sammansättning 
Nomineringskommitténs uppgift är att ta fram ett förslag till regionens valbe-

redning utifrån de nomineringar och intresseanmälningar som inkommer. I det 

arbetet har kommittén att beakta att den kompletta valberedningen ska komma 

att spegla god kännedom om regionen, geografisk spridning samt en god repre-

sentativitet avseende kön, ålder samt mångfald. 

 

  

Datum 

2022-01-12 

 

 

http://www.hyresgastforeningen.se/
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Uppdrag inom regionen 
 
Nedan kommer en sammanställning över vilka uppdrag som finns och vilka 

personer vars mandatperiod går ut.  

På grund av pandemin så ”hoppade” vi över år 2020. De nomineringar som 

kommit in till år 2020 lades till år 2021.  

 

 

Regionstyrelsen  
Regionstyrelsen består idag av 13 ordinarie ledamöter varav en ordförande.  

Nominering gäller en ordförande och sex ordinarie ledamöter för två år. 
Obs fullmäktige fastställer antal 

 
Ordförande vald fram till årsmötet 2022 (2021) 

Simon Safari, Botkyrka-Salem  Valdes 2019 för 2 år 

 
Ordinarie ledamöter valda fram till årsmötet 2022 (2021) 

Ann-Margrethe Livh, Järva Valdes 2019 för 2 år 

Susanne Sjöblom, Nacka-Värmdö Valdes 2019 för 2 år 

Tidiane Diao, Solna Valdes 2019 för 2 år  

Jan Bagge, Solna Valdes 2021 för 1 år (fyllnadsval) 

Jörgen Johansson, Syd-Ost Valdes 2021 för 1 år (fyllnadsval) 

Per Jansson, BrännkyrkaHägersten Valdes 2021 för 1 år (fyllnadsval) 

 

 
Ordinarie ledamöter, valda fram till årsmötet 2023 

Carina Cedergren, Sundbyberg Valdes 2021 för 2 år 

Jaana Andersson, Södermalm Valdes 2021 för 2 år  

Jonas Carlsson, Nynäshamn Valdes 2021 för 2 år 

Jenny Wiklund, Östermalm Valdes 2021 för 2 år 

Richard Samuelsson, Nordost Valdes 2021 för 2 år 

Susanne Edberg, Huddinge Valdes 2021 för 2 år 

 

                    

Revisorer.  
Idag har regionen två ordinarie revisorer och två revisorsersättare, vilka väljs 

växelvis om två år. 
 

Ordinarie revisor vald fram till årsmötet 2022 (2021) 

Lars-Åke Henriksson, Sydost Valdes 2019 för 2 år 

 
 
Ordinarie revisor, vald fram till årsmötet 2023. 

Kerstin Aggefors, Järva Valdes 2021 för 2 år 

  

 
Ersättare, vald fram till årsmötet april 2022 
Vakant 

 
Ersättare, vald fram till årsmötet 2023. 

Jonas Larsson, Sydost Valdes 2021 för 2 år  
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Valberedning 
Valberedningen består av 7 ledamöter varav en ordförande, nomineringen gäller 

fyra ledamöter på 2 år. En ordförande på 1 år ska väljas.  

 
Ledamöter valda fram till årsmötet 2022 

Christer Alariksson, Sundbyberg,  Valdes 2019 för 2 år 

Peggy Jönsson, Syd-Ost Valdes 2019 för 2 år 

Roger de Robelin, Östermalm Valdes 2019 för 2 år 

 

Ledamöter, valda fram till årsmötet 2023 

Maj Lovén, Södermalm Valdes 2021 för 2 år 

Tony Nicander, Nynäshamn Valdes 2021 för 2 år 

Ulla Rosén, Sollentuna Valdes 2021 för 2 år 

Anders Loosme, Södermalm                               Valdes 2021 för 2 år 

 

Ordförande vald fram till årsmötet 2022 

Maj Lovén, Södermalm          valdes 2021 för 1 år 

 

Nomineringar till valberedningen skickas till Kristina Öberg, sammankal-

lande för Nomineringskommittén. 

 

-----------------------------Slut på sammanställning ------------------------------  

 

Vi ser fram emot era nomineringar till alla viktiga uppdrag! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maj Lovén Kristina Öberg 

Ordförande i valberedningen Sammankallande 

 Nomineringskommittén 

mobil 0733-929 721 010-459 20 71 

majlo1946@gmail.com kristina.oberg@hyresgastforeningen.se  

 

 

Övriga ledamöter i valberedningen  

Christer Alariksson crippe_60@hotmail.com  

Peggy Jönsson         peggy.joensson@gmail.com  

Roger de Robelin     rogerderobelin@hotmail.com  

Tony Nicander         tony.nicander@hgfnynas.com  

Ulla Rosén               ullamrosen@hotmail.com  

  

mailto:crippe_60@hotmail.com
mailto:peggy.joensson@gmail.com
mailto:rogerderobelin@hotmail.com
mailto:tony.nicander@hgfnynas.com
mailto:ullamrosen@hotmail.com
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BILAGA 1 – Nomineringsblankett. 

(Kopiera blanketten om ni vill nominera fler personer till olika uppdrag) 

Nominering till uppdrag i Regionstyrelse och revisorer 

 

Jag/vi nominerar följande person till uppdrag  

 

Personen är tillfrågad och har godkänt nomineringen    

 

 

Namn  

 

Adress: ____________________________________________________________________ 

 

e-post: _____________________________________  Telefon:  

 

 

Regionordförande för 2 år  ❑ 

Ledamot i regionstyrelsen för 2 år ❑ 
Revisor ordinarie, för 2 år 

❑ 

Revisor ersättare, för 2 år  
❑ 

  

  

 

 

Presentation av nominerad:  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nominerad av: 

Namn: _______________________________________________________ 

 

Hyresgästförening: ______________________________________________ 

  

Telefon: ______________________________________________________ 

 

Skickas till: 

Hyresgästföreningen Region Stockholm, Valberedningen/Kansliet 

Box 10117 

121 28 Stockholm-Globen 

eller via e-post till majlo1946@gmail.com  eller 

valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se  

Sista dag för nominering av ledamot till regionstyrelsen, revisorer 

och valberedning. är 23 februari 2022. 

mailto:majlo1946@gmail.com
mailto:valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se
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BILAGA 2 – Nomineringsblankett. 

(Kopiera blanketten om ni vill nominera fler personer till olika uppdrag) 

 

 

Nominering till uppdrag i regionens valberedning 
 

 

Jag/vi nominerar följande person till uppdrag  

 

Personen är tillfrågad och har godkänt nomineringen    

 

 

Namn  

 

Adress: ____________________________________________________________________ 

 

e-post: _____________________________________  Telefon:  

 

 

 

Ledamot i valberedningen för 2 år          

 
❑ 

Ordförande i valberedningen för 1 år 
❑ 

 

 

 

Presentation av nominerad:  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nominerad av: 

 

Namn: _______________________________________________________ 

 

Hyresgästförening: _____________________________________________ 

 

Telefon: ______________________________________________________ 

 

Skickas till: 

Hyresgästföreningen Region Stockholm, Valberedningen/Kansliet 

Box 10117, 121 28 Stockholm-Globen 

eller via e-post till kristina.oberg@hyresgastforeningen.se  eller 

valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se  

Sista dag för nominering av ledamot i valberedning är 23 februari 2022. 

 

 

mailto:kristina.oberg@hyresgastforeningen.se
mailto:valberedningen.stockholm@hyresgastforeningen.se

