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HÄLSINGBORGS BYGGMÄSTAREFönET.¡ ING

Protokoll från valberedni ngsmöte 2O!6-t2-O5
i Hälsingborgs Byggmästareföreni ng

Närvarande Ordinarie ledamöterna Jörgen Bengtsson, Peter Johansson och Anders Svensson samt adjungerade
Dick Persson

Sr Valberedningens sammankallande Anders Svensson hälsade de närvarande välkomna till dagens
sammanträde.

Utsågs Anders Svensson till ordförande och sekreterare för mötet.

Beslöts att protokollet skulle justeras av samtliga ordinarie ledamöter i valberedningen.

Redovísade Anders Svensson vad som avhandlats sedan förra valberedningsmötet som ägde rum
20L5-t2-02 och att han tillskrivit samtliga avgående styrelseledamöter samt att alla står till för-
fogande för nästa period. Vad gäller revisorer har suppleanten Willard Möller meddelat att han inte
står till förfogande för kommande år. Bekräftades principen med olika bemanningar i styrelserna för
Bl respektive HBF, enligt reviderad instruktion som antagits vid årsstämma 2009-01-31. Beslöts att
principen ska vara densamma ¡ HBF AB som i HBF. Beslutade valberedningen om oförändrat antal
styrelseledamöter och suppleanter till ordinarie föreningsstämma som äger rum 2Ot7-Ot-28 föreslå
följande:

- Omval på två år av Gerth Bengtsson, Anders Hylén och Johan Nilsson, ordinarie ledamöter

- Omval på två år av Charlotta Nilsén och Bratislav Marjanovic, suppleanter

- Till ordförande föreslås Dick Persson

Förutsatt att valberedningens förslag vinner bifall kommer styrelsen fr o m 2OI7-01-28 att ha
följande utseende:

Ordinarie ledamöter Suppleanter

Dick Persson (ordf), ett år Magnus Skiöld, ett år
Christer Dahlén, ett år Charlotta Nilsén, två år
Göran Bengtsson, ett år Bratislav Marjanovic, två år
Gerth Bengtsson, två år
Anders Hylén, två år
Johan Nilsson, två år
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Vid protokollet

Ande Svensson

Justeras

Beslöt att föreslå omval av ordinaríe revisorer Bo Matson och Jan Hansson, suppleant Roland Möller
samt nyval av suppleant Martin Erlandsson.

Styrelsen i Bl Helsingborg äger rätt att förordna två av sina styrelseledamöter till adjungerade
ledamöter i HBFs styrelse.

Samtliga valberedningens beslut enligt ovan fattades enhälligt.

Ordföranden tackade valberedningens ledamöter för ett gott samarbete.

1"*}k 7+ß
/Peter Johansson/ /örgen Ben


