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Till medlemmar och lokala föreningar inom Hyresgästföreningen 

Frölunda 

På årsmötet, lördagen den 20 mars 2021, ska ordförande och styrelseledamöter till 

Frölundastyrelsen samt delegater till olika förtroendeuppdrag väljas. 

Mandatperioden går ut för ordförande Helen Calner och följande styrelseledamöter:  

Christian Larsson, Stefan Lagholm, Danne Pedersen, Awaz Dalini, Daniel Carlenfors, Olof 

Pettersson och Alexandra Popok.  

Linda Krueizinger har uppsagt sitt uppdrag och Pär Johnasson sitter kvar i styrelse bara till 

årsmötet pga att han har flyttat till ett annat område. Jennifer Yee har uppsagt sitt uppdrag av 

hälsoskäl.  
 

➢ Följande personer har hittills frågats och redan tackat JA till att bli omvalda: 
      Helene Calner, Christian Larsson, Stefan Lagholm, Olof Pettersson,  
      Danne Pedersen, Awaz Dalini  

➢ Följande person(er) har hittills frågats men tackat NEJ till att bli omvalda: 
      Daniel Carlenfors 

 

Utöver ordförande och styrelseledamöter ska delegater väljas till följande 
förtroendeuppdrag: 

• Förhandlingsråd  

Alla lokala hyresgästföreningar ska nominera två personer (och en reserv om möjligt). 

De förtroendevalda kallas till mellan 2-4 möten per år (ca två timmar varje gång) och 

bidrar med synpunkter kring problem/brister i bostadsområdet och fastigheten som 

lämnas vidare till förhandlingsdelegationen och/eller boinflytandekommittéen. 

• Stor förhandlingsdelegation för respektive fastighetsägare 

De förtroendevalda kallas till ca ett möte per månad (ca två timmar varje gång) där de 

träffar förhandlare och delegater i respektive ”liten förhandlingsdelegation”. Det är bland 

dessa delegater som representanter till respektive liten förhandlingsdelegation och 

Boinflytandekommitteen väljs vid första sammanträde.  

• Revisorer och revisorsersättare för Hyresgästföreningen Frölunda 

Som revisor reviderar man bokföringen och verksamheten för lokala hyresgästföreningar 

i Frölunda. Detta ska vara genomfört i januari/februari varje år inför årsmötet.  

• Delegater till regionfullmäktige  

Dessa delegater blir kallade till två stormöten per år; regionens årsmöte i april och 

höstfullmäktige under hösten (OBS! varje möte varar en heldag (från ca kl. 09:00 till 

17:00). Delegaterna bör ha mycket stor kunskap, erfarenhet, intresse och inblick på 

förenings- och regionnivå eftersom under dagen bland annat inkomna motioner till 

regionen behandlas och mängder av viktiga beslut fattas.  

• Husombud 

Om det inte finns en lokal hyresgästförening i ett bostadsområde kan en enskild 

hyresgäst representera sina grannar och sig själv i storförhandlingsdelegation samt vid 

förhandlingsrådet.  

• Valberedning  

Valberedningen och valberedningens sammankallande nomineras och väljs på 

årsmötet. Valberedningen ska ha god kännedom om hyresgästföreningens stadgar, mål 
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Nomineringsblankett(er) skickas 

helst via e-post till: 

val2021hgf@gmail.com 
  

Eller via post till:  

Mahasti Hashemieh 

Näverlursgatan 2, LGH 2102 

421 44 Västra Frölunda 

och vision, bra inblick i Frölunda föreningens arbete genom åren samt ha ett stort 

nätverk bland engagerade personer. Valberedningen träffas vid ett flertal möten, deltar 

vid Frölunda Föreningens styrelsesammanträden för observation, mottar nomineringar 

till uppdrag och intervjuar nominerade samt sittande och avgående styrelseledamöter i 

Frölundaföreningen inför årsmötet och tillsammans lägger fram sitt förslag. 

 

Den som nomineras till förtroendeuppdrag ska vara medlem i Hyresgästföreningen. Det är 
viktigt att den som nomineras: 

✓ har fullständigt respekt för och verkar i enlighet med Hyresgästföreningens värdegrund 

✓ brinner för samt är insatt i hyresgästföreningens mål och uppdrag 

✓ har tid för uppdraget 

✓ vill kämpa för allas rätt till en bostad med bra standard och rimlig hyra 

✓ vill engagera sig som förtroendevald för att påverka och göra skillnad för samtliga 

hyresgäster 

Styrelsen och delegaterna bör spegla medlemmarnas kön, ålder samt etnicitet. 

 

Mycket viktigt att alla förslag som skickas till valberedningen fyller 
följande krav: 

1. Använd nomineringsblanketten du har fått från valberedningen tillsammans med detta 
brev i första hand och fyll i den noga. OBS! Vänligen bokstavera tydligt! 

2. Om du mejlar oss ska den nominerades namn, telefonnummer, e-postadress 
tillsammans med en kort motivering anges. Vänligen skriv ditt namn och ditt 
telefonnummer också.  

3. OBS! Det är mycket viktigt att även ange fastighetsägarens namn vid nominering(ar) till 
Stor förhandlingsdelegationen eller Husombud.  
Vänligen ange Lokala hyresgästföreningens namn och fastighetsägarens namn vid 
nominering(ar) till Förhandlingsrådet.  

4. Den nominerade måste vara medlem i Hyresgästföreningen, vara tillfrågad och ha 
tackat JA. 

5. Förslag till nominering(ar) måste vara valberedningen tillhanda senast 26 feb 2021 

OBS! Icke-fullständiga och oläsbara nomineringsblanketteter behandlas inte! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Valberedningen Hyresgästföreningen Frölunda 
 
 

 

Frölundaföreningens valberedning består av: 

Mahasti Hashemieh (sammankallande) 
Petra Lindroos Jonason 
Jennie Wadén 
Gabriel Olaurim 
Rolf Albinson 
Francisco Carrazana 


