
Motion angående valberedningens förutsättningar. 
 
Under många år har det pågått en diskussion om styrelsens sammansättning för HSB 
Riksförbund och HSB Projektpartner. 
Under hösten föreslog ett antal HSB Föreningar att det vore önskvärt med olika styrelser för 
våra två centrala strukturer beroende på de skiftande uppdragen i de olika organisationerna.  
Med anledning av dessa förslag till valberedningen bjöd styrelse och valberedning in till en 
extra ordförande och VD konferens i januari där en bra historiebeskrivning redovisades med 
påföljande diskussion. Det intressanta vid det tillfället var hur eniga alla var oavsett åsikt om 
en eller två olika styrelser. Det var att bästa kompetens ska finnas för att ta HSB in i 
framtiden!  
Vad är det då vi har kvar att diskutera? Inte mycket, för alla var överens om att vi vill HSBs 
bästa och att kompetensen är vägledande för kloka ställningstaganden. Egentligen handlar det 
endast om att vara tydliga mot ett av våra viktiga organ som också är stipulerade i våra 
stadgar, valberedningen. Den ska arbeta utifrån att hitta bästa möjliga kompetens för våra 
centrala funktioner, Riksförbund och Projektpartner. Det innebär i så fall att valberedningen 
står fri att föreslå precis vad den vill. Just nu har vi personunion mellan båda organisationerna. 
Om några år kanske det är ett läge som kräver annat, det kanske är någon extra kompetens 
som ska in i en av organisationerna. Det kan vara en eller två eller kanske helt olika styrelser 
eller kanske visar det sig att personunion är det allra bästa, det lär framtiden utvisa. Av det 
skälet så är det viktigt att inte hämma en valberedning utan istället ha full frihet att föreslå det 
den ser är bäst för HSB. Det nämndes vid mötet i januari om en gammal överenskommelse 
som innebär att det ska vara personunion. Den överenskommelsen bör då kommande 
valberedningar stå fri ifrån för att kunna fullgöra sitt uppdrag precis som alla vittnat om, att 
utgå från HSBs bästa och sätta ihop kompetenta människor utifrån det. 
 
Vi föreslår stämman besluta,  
att valberedningen ska ha frihet att lämna styrelseförslag utan förbehåll annat än vad stämman 
eventuellt anger. 
 
 
Stockholm den 31 januari 2011 
 
HSB Gävleborg  Inger Jensen 
 
HSB Mitt   Bo Nilsson 
 
HSB Mälardalen  Leif Ringqvist 
 
HSB Norra stor Stockholm  Bo Kjellberg 
 
HSB Södertörn  Jonte Söderström 
 
HSB Värmland  Svante Linderberg 
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