Valberedningens
förslag
Förbundsstämma 2018
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Vid förbundsstämman i Malmö
den 16 – 17 juni 2018 ska
Hyresgästföreningen fatta
beslut som betyder mycket, för
Hyresgästföreningen och vårt
arbete de kommande åren, men
framförallt för medlemmarna
och hyresgästerna.
Stämman ska även välja
de personer som ska leda
Hyresgästföreningens arbete
de kommande två åren.
Totalt ska en ordförande,
tio ledamöter och fyra ersättare
väljas.
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Valberedningens förslag
till ny förbundsstyrelse
och övriga nominerade
ORDFÖRANDE
Marie Linder

Omval

LEDAMÖTER
Helena Frisk
Hans Eklund
Lennart Derehag
Pia Fridström
Bengt Svensson
Jan Andersson
Björn Johansson
Simon Safari
Kristina Bergman
Jens Nilsson

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Nyval
Nyval

ERSÄTTARE TILL
STYRELSELEDAMÖTERNA
Elin Loberg
Gunnar Bergman
Ola Palmgren
Kenneth Gustavsson
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Nyval
Nyval
Nyval
Nyval

ÖVRIGA NOMINERADE
Per Markus Risman
Eva Hansen
Magnus Heimdahl
Inger Borg
Liz Lindqvist
Martin Moberg
Carolina Schönkvist
Inga-Karin Dentz
Ann-Charlotte Johansson
Johnny Sjöberg
REVISORER
Ingalill Bäckström
Per-Inge Ahlbäck-Olofsson

Omval
Omval

ERSÄTTARE FÖR REVISORERNA
Jan Wahlström
Omval
Lars-Åke Henriksson
Nyval

VALBEREDNINGEN
Arne Nilsson, Christer Gustafsson, Lillemor Göransson,
Carl-Johan Dahlgren, Peggy Jönsson, Åsa Andersson
Valberedningen kommer att finnas på plats under förbundsstämman.
Kontaktperson: Arne Nilsson, region BohusÄlvsborgs-Skaraborg, 070-324 03 77
E-post: arne.snixas@telia.com

Valberedningens förslag - ordförande
Marie Linder. Född 1963. Bor i Tyresö. Har varit ordförande sedan
2014 och arbetade tidigare som kommunikationschef på LO. Är
aktiv i Hyresgästföreningen sedan 24 år tillbaka och i sin lokala
hyresgästförening Koriandern.
Marie Linder har ett starkt engagemang, i bostadspolitiken
och för Hyresgästföreningen som folkrörelse. Hon är engagerad,
målmedveten och diplomatisk. Marie har stor erfarenhet av att leda och utveckla
folkrörelsearbete både lokalt och nationellt. Till det kommer hennes kunskap och
förmåga som kommunikatör. Hon är dessutom en kunnig och slagkraftig opinionsbildare.
När det gäller arbetet i förbundsstyrelsen och Hyresgästföreningens utmaningar
menar Marie att det främst handlar om att fortsätta driva Hyresgästföreningens
förändringsarbete men också om att utveckla förhandlingsarbetet för att bland
annat möta påbud om marknadshyror. Vi måste utveckla opinionsbildningen så
att den blir mer långsiktigt strategisk. Det behövs mer fakta som understöd för
hyresrätten utifrån både hårda och mjuka värden. Det handlar om byggande för
tillväxt och arbete, för ett hållbart boende ur miljösynpunkt men också med fokus
på att alla barn ska ha en bra uppväxtmiljö. Vi behöver också utveckla den moderna
folkrörelsen.
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Valberedningens förslag - ordinarie
ledamöter i styrelsen
Helena Frisk. Helena är född 1965 och bor i Karlskoga. Hon har
erfarenhet från alla nivåer i Hyresgästföreningen och sitter i förbundsstyrelsen. Hon har också en gedigen erfarenhet som politiker,
både på riksnivå och på kommunnivå. Helena är samarbetsvillig,
öppen, nyfiken och inte konflikträdd. ”Det mesta är möjligt bara
man vill”.
Framtidsfrågorna och marknadshyrorna är det stora inom Hyresgästföreningen,
anser Helena. Förhandlingsarbetet och juridiken har sin plats, liksom ombyggnadsfrågorna. Just nu står vi inför utmaningen att mobilisera och engagera, för att
lyckas bli en modern folkrörelse.
Hans Eklund. Hans är född 1954, bor i Östhammar och arbetar
som universitetslektor i juridik. Han är analytisk och kan se saker
och ting i större perspektiv när det behövs. Han är självständig och
trygg, men också envis och kan säga ifrån när det behövs. Han är
både problemlösare och konfliktmedlare – och bidrar gärna till ett
gott klimat.
Hans har stor erfarenhet från Hyresgästföreningen på olika nivåer. Nu sitter han
i regionstyrelsen och i våra fastighetsbolag.
Hans ser mycket fördelar med och i Hyresgästföreningen: ekonomin, vitaliteten
och en i huvudsak bra verksamhet. Det han vill utveckla är att vi skapar förutsättningar för förbättringar, inte minst i Framtidsprogrammets anda och att bostadspolitiken kommer upp i den politiska debatten och bland allmänheten inför valet i
höst.
Lennart Derehag. Född 1953, bor i Trollhättan. Han har ett gediget förflutet som förtroendevald i olika organisationer, till största
delen inom folkrörelserna, är regionordförande i region BÄSK och
har nyligen valts till vice ordförande i förbundsstyrelsen. Han har
varit VD för olika bolag. Idag är han pensionär med stor föreningsvana. Lennart är strukturerad, stresstålig och utvecklingsbenägen.
Han stimuleras av utvecklingsarbete.
Till de viktigaste frågorna att driva anser han är att vi jobbar för att skapa en
stark förtroendemannaorganisation och få fler förtroendevalda samt att vi jobbar
med representativiteten.
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Pia Fridström. Född 1980. Hon bor i Göteborg och är florist, jurist

och processledare. Hon är dessutom utbildad i samhällsgeografi.
Pia är aktiv på flera nivåer i Hyresgästföreningen, och är bland
annat ledamot av regionstyrelsen, där hon ingår i olika arbetsgrupper. Det gör att hon är väl insatt i organisationen och vad vi arbetar
med. Pia är social och öppen.
Dagligen möter Pia många medlemmar och förtroendevalda och hon vill säkerställa att de förtroendevalda känner sig trygga i sina uppdrag. Hon har inget emot att
tala och leda grupper och få med sig åhörarna. Som ett av våra viktiga uppdrag ser
hon att vi måste få våra förtroendevalda att bli goda ambassadörer, och att vi måste
sprida kunskapen om vad vi jobbar med till våra medlemmar. Hon betonar folkrörelsen och att vi måste ha verktyg som hjälper organisationen att nå medlemmarna.
Bengt Svensson. Född 1958. Bor i Göteborg. Arbetar med lager-

logistik. Sitter i förbundsstyrelsen och är kassör i en lokal hyresgästförening. Bengt är mycket intresserad av förhandlingsarbetet och
det bostadspolitiska arbetet inom Hyresgästföreningen.
En av hans styrkor är att få ihop samarbetet dels mellan organisationens olika delar, men också samarbetet med personalen. Han vill
gärna ha breda beslut.
Bland våra viktigare frågor att driva anger han att det byggs hyresrätter som folk
har råd att efterfråga, att vi håller bort marknadshyror samt lika ekonomiska villkor
mellan boendeformerna. Vi behöver också bli mer snabbfotade och proaktiva.
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Valberedningens förslag – ordinarie
ledamöter i styrelsen (forts.)
Jan Andersson. Född 1951, pensionär och bor i Annelund, norr

om Borås. Janne är mycket engagerad i Hyresgästföreningen och
sitter bland annat i förbundsstyrelsen. Han har också flera andra
förtroendeuppdrag i andra föreningar och inom politiken. Hans
engagemang ligger nära medlemmen och människan och han går
kraftfullt in i sina uppdrag. Han är en lagspelare och uppskattad att
jobba ihop med.
Rättvisa ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, engagemangsfrågor,
behålla och utveckla det hyresförhandlingssystemet vi har och se till att marknadshyror inte anammas, att det byggs mer hyresrätter och att det byggs så att ”vanligt folk”
har råd att hyra är bland de viktigaste frågorna vi har idag, och Jan är gärna med och
arbetar med dem. Arbetet får gärna präglas av nytänkande och moderna grepp.
Björn Johansson. Björn Johansson är född 1954 och bor i Mjölby.

Han sitter i förbundsstyrelsen, är ordförande i regionstyrelsen och
ledamot i föreningsstyrelsen och i förhandlingsdelegation.
Han är kunnig och har stor erfarenhet av Hyresgästföreningen.
Han är lyhörd, kan ta beslut och vågar stå för dem.
Björn ser att det är viktigt att vi kan utveckla organisationen och
får fler aktiva som kan hjälpa till och ger kraft. Han kan själv bidra med erfarenhet
och att ifrågasätta gamla sanningar, med sitt goda kontaktnät inom hela organisationen. Han betonar vårt stora kunnande inom bostadssektorn.
Simon Safari. Född 1955, bor i Botkyrka utanför Stockholm.

Simon är tekniker i grunden, med erfarenheter från många branscher. Inom Hyresgästföreningen är han regionordförande och har
flera andra uppdrag i föreningar och lokala föreningar bakom sig.
Han är också politiskt aktiv. Simon håller vad han lovar och är en
ödmjuk person som är bra på att lyssna och är tydlig.
Han anser att Hyresgästföreningen måste följa med i samhällets utveckling, och
att vi ska driva frågor både för dagens och morgondagens hyresgäster – en aktiv och
modern folkrörelse. Vi måste verka för att alla får ta del av demokratin i dess alla
former och skapa forum för människor för att kunna engagera sig i boendefrågor.
Simon kan bidra med att berika vår organisation med frågor som har med andra
kulturer och mångfald att göra. Han är en lagspelare.
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Kristina Bergman. Född 1983. Arbetar som förbundssekreterare i

Unga Örnar i Stockholm. Född och uppväxt i Luleå där hon bodde
i förorten Hertsön. Är utbildad gymnasielärare i ämnena idrott och
hälsa med friluftsprofil samt biologi på Luleå Tekniska universitet.
Förutom hennes engagemang i Unga Örnar är hon också sedan
några år politiskt engagerad.
Kristina är lösningsfokuserad, lyhörd, flexibel och engagerad.Hon har en inre
drift att utveckla verksamheter och är öppen för nya tankesätt och utmaningar.
Hon anser att Hyresgästföreningen aktivt ska driva frågor som rätten till en bostad,
vikten av billiga hyresrätter och trygga inkluderande bostadsområden som har
mötesplatser.
Jens Nilsson. Född 1970, bor i Uppsala och arbetar som boende-

stödjare. Han har flera uppdrag på olika nivåer inom Hyresgästföreningen, bland annat som ersättare i förbundsstyrelsen.
Jens är lätt att samarbeta med, bra på att lyssna och ser ofta
detaljer som ingen annan ser. Han håller fast vid sina principer.
Bland de viktigaste frågorna vi måste jobba med är representativiteten, hur vi organiserar oss för att skapa maximal medlemsnytta, vara ett språkrör för hyresgästerna och samordning av vår organisation. Han gillar tyngden hos
landets största folkrörelse, anser att vi måste försöka hitta nya vägar att engagera
och entusiasmera folk.
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Valberedningens förslag Ersättare i förbundsstyrelsen
Elin Loberg. Elin är född 1984. Hon jobbar med Vårdnära Service

på Akademiska sjukhuset i Uppsala, där hon också bor. Hon är
utbildad etnolog så folkrörelser och ”folk i allmänhet” är ett av hennes intressen.
Elin har varit förtroendevald på LH-nivå sedan 2009 och sitter
bland annat Aros-Gävles regionstyrelse samt i regionens Kompetensutvecklingsråd och är bildningsansvarig.
Hon brinner för brinner för folkbildning, folkrörelser och engagemang, särskilt
för gruppen unga vuxna. Hur ska vi bli ännu starkare och hur ska vi bättre spegla
vår medlemskår. Elins styrkor är diplomati och lyhördhet.
Gunnar Bergman. Gunnar är född 1977. Han bor i Kiruna och är

arbetande/arvoderad socialnämndsordförande sen 2011 och arbetade före det med jakt/jaktkorts-frågor på Naturvårdsverket.
Han var med och arbetade i nätverket Jag-vill-ha-bostad.nu i
början av 2000-talet och har mångårig erfarenhet av organisatoriskt
och politiskt arbete.
Gunnar har ett intresse för bostads(politiska)frågor. Han har själv behövt, och
fått, direkt hjälp av hyresgästföreningen då lägenheten hans familj bodde i fick
mögelskador och hyresvärden inte gjorde vad denne skulle. Han hoppas kunna
bidra med ett organisatoriskt driv och kunskap om att driva frågor i folkrörelser
och politiska partier. Gunnar lever och bor i Kiruna som just nu befinner sig i stor
förändring så den frågan ligger honom varmt om hjärtat.
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Ola Palmgren. Ola är för 1992. Han studerar för närvarande ett
kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik på Stockholms
universitet och jobbar extra på skolroteln i Stockholms stad. Han
har många år av ideellt engagemang i facket och politiken bakom
sig, både lokalt och nationellt. Ola är ledamot i SSUs förbundsstyrelse, där han fram till i somras var bostadspolitisk talesperson men
har också varit kommunpolitiker i Växjö för Socialdemokraterna, där han framförallt jobbade med bostadsfrågor, bland annat som vice ordförande för det allmännyttiga bostadsbolaget Växjöbostäder.
Ola är glad, ambitiös, samarbetsvillig och välorganiserad.
Ola brinner för allas rätt till en bostad till en rimlig kostnad. Han anser att det
därför krävs betydligt större investeringar och offentligt ansvarstagande för att
bygga fler hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i, men också insatser för att
möjliggöra upprustningar utan chockhöjda hyror. Han anser att Hyresgästföreningen är den enskilt viktigaste rösten i samhällsdebatten för att åstadkomma detta.
Kenneth Gustavsson. Kenneth är född 1952. Han arbetar som

säljare inom livsmedel och har ett gediget förflutet som förtroendevald då han har varit regionordförande de senaste fyra åren i region
Södra Skåne samt suttit med i regionstyrelsen och som föreningsordförande de senaste tio åren.
Han vill bibehålla och utveckla hyressättningssystemet. Kenneth
anser sig vara en visionär och vill förbättra och föryngra samt öka engagemanget
hos förtroendevalda och anser att han med sin erfarenhet både från arbetslivet och
Hyresgästföreningen kan bidra till att Hyresgästföreningen ligger lite i framkant.
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