
Förslag från valberedningen till årsstämman 2022 

Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas 

Valberedningen vill ha 7 ledamöter i styrelsen och 3 suppleanter. 

 

Val av ordförande alternativt kassör, väljs växelvis vartannat år. 

Valberedningen föreslår nyval av Fredrik Rosén stuga 459 som ordförande på 1 år. 

Valberedningen föreslår omval av Inga Appelqvist stuga 233 som kassör för 2 år. 

  

Val av styrelseledamöter samt styrelsesuppleanter 

Valberedningen föreslår omval som ledamöter:  

Eva-Lena Asplund stuga 542 på 2 år 

Maggie Bergehed stuga 103 på 2 år 
 

Valberedningen föreslår nyval som ledamot:  

Klaus Stenzel, stuga 439 på 2 år 
 

Ledamöter som har ett år kvar: 

Birgitta Almén stuga 227 

Annika Enström stuga 315 
 

Valberedningen föreslår omval som suppleanter:  

Christina Bertilfelt stuga 440 för 2 år 
 

Suppleanter som har ett år kvar: 

Benny Dahlqvist stuga 225 

Tina Borgman stuga 401 

 

 



Val av revisorer samt en revisorssuppleant 

Patrik Lundqvist stuga 533, revisor för 2 år 

Börje Stålnacke stuga 435, revisorssuppleant för 2 år. 

Revisor som har ett år kvar: 

Bengt Gustafsson stuga 161 

 

Val av tre ledamöter till valberedning 

Valberedningen föreslår 

omval av Robert Henriksson (sammankallande), stuga 445 

omval av Anders Hallme, stuga 520 

 

Valberednings förslag om ersättning till styrelsen: 

Ordförande                               15.000 (+000) 

Vice ordförande                         6.000 (+000) 

Kassör                                        12.000 (+000) 

Sekreterare                                10.000 (+4000) 

Ledamöter                                     990 

Pott till valfri funktion 30.000 (+000) – beslutas av styrelsen. 

 
 
En liten beskrivning från Fredrik Rosén själv: (föreslagen som ordförande) 
 
Jag är 48 år (1973) gift med Anna-Lena sedan 2009 och är pappa till 5 barn Villiam 6 
år, Juni 9, Hannes 12, Sander 15 och Filip 18 år. Vi bor i villa på Mickedala i 
Halmstad sedan 2005. 
  
Jag är född och uppvuxen i Oskarström en bit utanför Halmstad, har bott i Halmstad 
sedan sena tonåren. 
Jag är utbildad elektriker i grunden och har arbetat inom el- och IT-
säkerhetsbranschen sedan 1991 med olika roller såsom tekniker, projektledare, 
försäljning, ledarskap. 
Sedan 2015 är jag verksamhetsansvarig platschef på en av två 
produktionsanläggningar inom bolaget Coromatic (ägare E.ON Sverige AB) som har 
sin kärnverksamhet i att säkra kraftförsörjning och kommunikation till samhällsviktiga 



funktioner genom exempelvis leverans och installation av reservkraft- och UPS 
anläggningar till sjukhus, industrier, kommuner, datacenter mm. Jag verkar inom ett 
av våra tre affärsben Critical Power där jag är en del av ledningsgruppen samt 
ansvarig för vårt nordiska erbjudande. 
  
Till vardags är det till stor del familjen som är mitt stora intresse och som tar upp 
mycket av min tid. 
Jag tycker om löp- och styrketräning (när tid finns), fiske, fixa med huset/stugan, 
motorcykel, resor etc. 
  
Tylösand har alltid betytt mycket för både mig och Anna-Lena och vi har båda 
spenderat tid där sedan barnsben. Framförallt Anna-Lena vars föräldrar Ninni och 
Rune köpte stugan i mitten av 80-talet efter att ha ägnat somrarna med vänner i 
stugbyn sedan 50-talet.  
För oss var längtan efter en stuga i Tylösand stor redan när vi träffades 2005. Men 
det var först 2015, när våra prioriteringar till slut kunde vändas mot att förverkliga 
drömmen, som vi köpte stuga 459. Sedan dess har vi ägnat somrarna till att leva livet 
i Tylösand och haft förmånen att umgås med alla trevliga människor och stugägare, 
och inte minst ge våra barn en fantastisk uppväxt i en underbar miljö. 
  
När jag fick frågan från valberedningen om ett ordförandeskap i vår förening, så var 
det något jag tog emot med stor ödmjukhet och tacksamhet.  
Ödmjukt utifrån att med ett ordförandeskap kommer ett stort ansvar i att representera 
våra medlemmar och att driva ett styrelsearbete framgångsrikt med en god 
sammanhållning i styrelsen och övriga. Tacksamt för möjligheten att vara med och 
påverka, utveckla och bevara vår fina förening för våra medlemmar, stora OCH små. 
  
Styrelsearbete i föreningslivet är helt nytt för mig och jag har inte haft några uppdrag 
tidigare, men här vet jag att det finns mycket erfarenhet från andra ledamöter där jag 
förväntar mig att vi samverkar och stöttar varandra på ett bra sätt. Däremot har jag 
arbetat en hel del med ledarskap och affärsutveckling inom näringslivet som jag 
hoppas ska kunna bidra på ett positivt och utvecklande sätt. Jag befinner mig mitt i 
livet med mycket omkring mig med en stor familj och ett mycket krävande arbete som 
tillsammans tar det mesta av min tid. Därför räknar jag med att föreningsarbetet 
fördelas jämt inom styrelsen samt att vi har ett fortsatt engagemang från medlemmar 
där vi tillsammans kan ge framgång i arbetet att förvalta och utveckla föreningen. 
 
Jag vill vara delaktig i att utveckla föreningen, bevara kulturen och verka för 
medlemmars nytta och trevnad (som stadgarna inleder) dvs. att skapa förutsättningar 
för våra medlemmars allra bästa genom harmoni och hög bekvämlighet på ett 
hållbart och långsiktigt sätt.  
  
Några av ledorden för mig är: 
 

• Bevara kulturen  
• Främja sammanhållning och harmoni i föreningen 
• Trivsel och bekvämlighet för stora OCH små 
• Hållbarhet och långsiktighet 
• Ekonomisk utveckling  
• Effektivitet  
• Kommunikation, transparens, delaktighet, synlighet 
• Tillsammans 



En liten beskrivning från Klaus Stenzel själv: (föreslagen till nyval som ledamot) 
 
Jag heter Klaus Stenzel och är gift med Marie. Vi har 2 barn och ett barnbarn. Jag är 
63 år. Sedan 20 år tillbaka arbetar jag på Peab AB i Förslöv, där jag är verksam som 
VD i Peab Bildrift. 
Genom mitt arbete har jag stor erfarenhet av att arbete i  ledningsgrupper och 
styrelser. 
Privat har jag varit engagerad i föreningslivet. Nu och sedan 13 år tillbaka är jag 
ordförande i Brf Villa Real, en bostadsrättsförening i Halmstad med 60 lägenheter. 
På fritiden umgås jag med vänner och familj och är också road av att spela golf. 
Jag och min hustru har sedan 7 år tillbaka stuga 439 i Tyluddens Fritidsby. 
Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet genom att vara del i styrelsearbetet. 
Min ambition är bidra till att skapa trivsel för föreningsmedlemmarna genom att 
fortsatt förvalta och utveckla föreningen. 

 


