
 Valberedningens förslag till styrelse 

Till årsstämman i Brf. Resort Visby 19 maj 2022

Valberedningen har bestått av Patricia Wahlbeck och Pigge Werkelin.Gunilla Ridström 
( fram till september 2021). Under året har valberedningen fångat upp hur styrelsearbetet 
har utförts och hur det kan utvecklas framöver. Valberedningen har intervjuat varje 

styrelseledamot kring deras roll i styrelsearbetet och hur de tycker att styrelsearbetet kan 

förbättras.  

Reflektioner om styrelsens uppgifter sett med valberedningens ögon.

Vi kan blicka tillbaka på ytterligare ett tufft år där styrelsen haft stora utmaningar att 
hantera. Vi har förståelse för att det många gånger varit en svår balansgång och vill 
uttrycka vårt stora tack för att styrelsen steg för steg har vidtagit åtgärder som på sikt 
minskar kostnaderna för föreningen och bidragit till att utveckla anläggningen.    
Styrelsens viktigaste uppgift är hantera rollen som fastighetsägare och därmed ständigt 
hålla fastigheten i driftdugligt skick och att värdet därmed hålls uppe. Det som försvårar 
denna uppgift är att vår styrelse får sköta denna uppgift på distans och att fastigheten nu 
dessutom har några år på nacken och kräver mer underhåll än tidigare. Därför har vi i 
valberedningen lagt ner extra mycket tid på att hitta personer med en kompetens som 
krävs i styrelsen och som kompletterar varandra för att tillsammans klara uppgiften. Vi 
vill framföra ett stort tack till alla er medlemmar som deltagit i styrelsearbetet eller i en 
arbetsgrupp.

Arvode till styrelsen och revisorer

 Styrelsearvodet förra året var 196 875 kronor. 
Valberedningen föreslår en höjning med 5% dvs. nya arvodet blir 207 000 kronor. 
Det är vanligt att styrelsen delar fritt arvodet mellan sig.

Arvode för revisor enligt fast pris.

Val av styrelseledamöter 

patriciawahlbeck
Markering



Omval av ordinarie styrelseledamöter 

Ordförande 
Klas Bergström, ägare till bungalow nr. 72 sedan 2020
Brf-kunnande har Klas skaffat sig bl.a. som ordförande för HSB förening i Uppsala. Härifrån finns värdefulla 
erfarenheter, speciellt från två områden. Dels att få medlemmarna att sluta upp kring en gemensam 
framtidsbild, dels att få en ekonomi under kontroll.  
Ett annat område som vår egen bostadsrätts-förening har behov av är att utveckla sam-verkan med 
kommunen/regionen. Klas har en långtgående erfarenhet av kommunala frågor. Klas har varit såväl 
ordförande som styrelse-ledamot i flera kommunala bolag. Han är för närvarande kommunstyrelsens 
ordförande i Knivsta kommun, belägen mellan Uppsala och Stockholm. 
Men under årens lopp har Klas även varit förhandlare/ombudsman för föreningarna Civilekonomerna och 
Sveriges Ingenjörer. Där har det handlat om kollektivavtal, tvisteförhandlingar, rådgivning och försäkringar. 
Klas har även medverkat till uppbyggnad och etablering arbetsgivarförbundet Pacta och även varit dess VD. 
Tidigare i livet har Klas tagit en filosofie magisterexamen i Uppsala och varit militärpolis vid Livgardets 
dragoner.  

Leif Pregén, ägare  till bungalow nr. 60 sedan 2009
Leif har tidigare varit ägare/delägare inom dagligvaruhandel och restaurang i fyrtio år.
Han har varit med i åtta bolagsstyrelser, och två BRF styrelser. Han har bl a varit ordförande i en grupp för 
ombildandet från hyresrätt till bostadsrätt. Därefter deltog han i styrelsen för bostadsrättsföreningen som 
suppleant för att få insyn i den fortsatta skötseln av fastigheten. 
Dessutom har han varit med i en vägsamfällighetsstyrelse i tjugofem år. Tolv år som kassör och tretton som 
ordförande. 

Jan Ulinder, ägare till lägenhet 436 sedan 2015 
Har fritidshus i Ljugarn sedan 25 år.
Jan är ordförande och ledamot i två bostadsrättsföre-ningar, en mindre i Visby och en lite större i Stockholm. 
Han har tidigare under fem år varit ordförande i en förening med 100 lägenheter på Lidingö.
Han har haft eget företag inom fastighetsbranschen i 16 år - fastighetsförvaltning, uthyrning och ombygg-nad. 
Uppdraget har omfattat kommersiella fastigheter med verksamhet inom kontor, äldreboende, hotell och 
restaurang.
Jan har dessutom varit projektledare för olika byggen i bl a Visby där han ansvarade för ombyggnad av 
Föreningshuset till Biostaden Borgen på Hästgatan

Pia Roos, ägare till bungalow nr 70 sedan 2016
Pia har tidigare varit verksam i försäkrings-branschen, där hon arbetat som försäkrings-konsult på 
Länsförsäkringar som produktspecialist inom företagsförsäkring.  
Pia har tidigare varit aktiv i styrelsen under ett år, 2019, då hon främst var delaktig i frågor 
kring avtal, försäkringsfrågor och  fastighetsunderhåll. •



 Adjungerade till styrelsen

Emil Rizk, ägare av lgh. 203 sedan 2020
Emil är en person som ägnat hela sitt yrkesliv åt ekonomi och finanser. Han har 15 års erfarenhet från 
bank- och finansbranschen, bl.a. från Marginalen Bank, Nordea, Klarna och nu GCC Capital, där Emil 
är Head of Treasury.  
Därutöver har Emil en flerårig erfarenhet som kassör i en bostadsrättsförening.   
Emil har därutöver en långtgående erfarenhet av förhandling med och inom banker 
Med sig i bagaget har Emil Rizk en Ekonomexamen från Stockholms universitet.

Emil har undanbett sig att sitta i styrelsen däremot vill han fortsätta att ansvara för ekonomi/controller 
rollen.

Aseel Sada, ägare till bungalow 35 sedan  2018
Aseel har tillbringat somrarna på Gotland i nästan 30 år. Det började med ett sommarjobb på en 
bondgård i När 1992 som hon återvänder till än idag!  
Hon vill framförallt bidra inom kommunikations-området mellan styrelsen och ägarna och gärna också 
mellan styrelsen och operatören för att uppnå bättre förståelse för alla parter.  
Idag arbetar hon på Skatteverket med utveckling av tjänster mot företag och privatpersoner inom olika 
områden.  
Aseel har arbetat med projektledning i 20 år och har kunskap i framtagande av planer, att driva projekt 
i mål, förändringsarbete, kommunikation och ekonomisk uppföljning. 
Hon beskriver sig själv som balanserad, klok och logisk person med sinne för ordning och reda, ser 
snabbt mönster som kan vara till hjälp för att identifiera risker och kunna förebygga dem 

Aseel har undanbett sig att sitta i styrelsen men vill fortsätta att bistå med de uppgifter som styrelsen 
behöver hjälp med. 

Vill du bli suppleant i styrelsen och har kunskaper inom funktioner ekonomi/controller? Hör av 
dig till valberedningen!

Val av revisor och revisorssuppleanter.
Valberedningen föreslår omval av Hans Sundstrand, auktoriserad revisor på Finnhammars 
Revisionsbyrå. Revisorssuppleant tas vid behov fram av Finnhammars. 

Förslag på omval av valberedning:
Patricia Wahlbeck, lägenhet 211
Pigge Werkelin, Werkelinbolagen,  lägenhet 223 

Hälsningar från Valberedningen

Patricia Wahlbeck 
patricia.wahlbeck@icloud.com 0706-58 47 74  

Pigge Werkelin 
pigge@werkelinbolagen.se 0707- 66 64 60 
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