Valberedningens förslag till styrelse för Husföreningen

Ingvar Edin

ordförande

omval 1 år

Lisbeth Flodman

ledamot

omval 2 år

Helge Andersson

ledamot

omval 1 år

Gunilla Backlund

ledamot

1 år kvar

Bo Nilsson

ledamot

1 år kvar

Hans Bergström

ledamot

nyval 2 år

Revisorer
Tord Eriksson

omval 2 år

Agnetha Andersen

1 år kvar

Ersättare
Roland Gustafsson

För valberedningen
Cecilia Borgerot, föreningen Grunden
Gun-Brith Larsson, SRF
Wenche Willumsen, DHR sammankallande

omval 1 år

Ingvar Edin – omval 1 år
Ingvar, 77 år, har varit verksam inom DHR sedan 1958, varit både
förtroendevald och anställd inom organisationen. Han har suttit i
förbundsstyrelsen och även varit anställd som förbundssekreterare.
Ingvar har också varit partipolitiskt verksam på heltid för
Socialdemokraterna i Landstinget Sörmland 1980 - 1987.
Ingvar är en av initiativtagarna till E 18 kom till som föreningshus.
Han anser att Husföreningen E 18 fyller en viktig funktion för att skapa
goda förutsättningar till verksamhet i bra lokaler och att Husföreningen
är en viktig länk mellan föreningarna i huset, kommunen och
fastighetsägaren.
Ingvar tror att hans erfarenhet av föreningsliv och samarbetsförmåga
kan vara till nytta i Husföreningens arbete. Och det tror vi i
valberedningen också varför vi föreslår omval av Ingvar på ett år till
ledamot i styrelsen.
Lisbeth Flodman – omval 2 år
Född 1955 och boende i Eskilstuna. Lisbeth är social och tycker om att
umgås med människor men trivs också med och behöver ensamheten.
Lisbeth tycker att hon är en god lyssnare och att hon kan vara lite
”busig” som person.
Lisbeth har inget behov av att alltid stå i främsta ledet utan menar att
hon kan kliva ett steg tillbaks om det gagnar saken, samtidigt står hon på
sig när det behövs. Lisbeth ser sig som en positiv person.
Hennes styrka är att kunna se och hitta möjligheter, att se ett hinder som
en möjlighet att hitta nya lösningar och nya vägar.
Lisbeth har varit föreningsaktiv i funktionsrätts/funktionshindersföreningar sedan 1999 och var med vid flytten till E18
och är finns fortfarande kvar här.
Så Lisbeth har både historien och nuet när det gäller föreningarna på E18
och Husföreningen. Hon är idag ordförande i Dyslexiförbundet
Eskilstuna, Dyslexiförbundet Sörmland samt i Funktionsrätt Eskilstuna.

Valberedning föreslår omval på två år av Lisbeth för att vi tror att hon
har mycket att bidra med i Husföreningens styrelse.
Gunilla Backlund
Gunilla är vald på två år och ska inte väljas i år.
Privat är Gunilla gift sedan 46 år tillbaka. Tillsammans har de, som
Gunilla uttrycker saken, tre härliga söner och fem underbara barnbarn i
åldrarna från 22 år ner till 5 månader. Gunilla tänker att vad vore livet
utan dem alla.
När det gäller Gunillas engagemang inom funktionshinderrörelsen, så
har hon varit verksam sedan 1988, då hon var med och startade Mag-och
tarmföreningen och där finns hon fortfarande kvar idag, som
sekreterare. Sekreterare, verkar var mitt kall, säger Gunilla, eftersom jag
alltid skriver på alla möten, oavsett om jag behöver det eller inte.
Gunilla hoppas och tror att hon kan bidra i Husföreningens styrelse med
en del kompetens, efter alla år. Samtidigt anser hon att frågorna
fortfarande är intressanta att arbeta med och har inte tröttnat.
Hon var med i första styrelsen, när Husföreningen startade, när
föreningarna flyttade till E 18. Det uppdraget lämnade hon efter fyra år.
Nu är hon tillbaka igen och beredd att ta nya tag – och det tycker vi i
valberedningen låter bra varför vi föreslår omval på två år av Gunilla till
ledamot av Husföreningens styrelse.
Helge Andersson – omval 1 år
Helge är ordförande i Handikappföreningarna Sörmland och han är
ansvarig för kansliet på E18. Han är van vid olika typer av
förhandlingar, vilket kan komma till användning i vårt fall med
Husföreningen gentemot kommun och fastighetsägare. Helge säger att
han tycker att föreningsarbete är roligt och att han tror valberedningens
förslag kommer ge en stark styrelse.
Valberedningen föreslår omval på ett år på Helge Andersson.

Bo Nilsson
Bo Nilsson är vald på två år och ska inte väljas om i år.
Bosse är 77 år och bosatt i Marielund. Han är vice ordföranden i
Kamratföreningen Änkor & änkemän då han mist sin fru i cancer.
Bosse har varit fackligt engagerad och styrelseledamot i tjänstemännens
styrelse på Volvo i många år och har efter pensioneringen fortsatt som
sekreterare i Volvos Pensionärsförening. Det uppdraget har han släppt,
men är utöver engagemanget i Änkor & änkemän, verksam som värd på
Munktellmuseet där han tar hand om besökare både dag- och kvällstid i
samband med olika arrangemang, konferenser och middagar.
Bosse uppger att omgivningen brukar anse att han är socialt medveten,
har lätt att ta folk, är ansvarskännande och verkligen tycker om att
umgås med människor. Han tror att de egenskaperna ska vara till nytta
och ge ömsesidigt utbyte i Husföreningens styrelse och den till E18
nytillkomna föreningen Kamratföreningen Änkor & änkemän.
Det tror vi i valberedningen också. Bosses erfarenheter kommer passa in
i styrelsen och han kommer bidra med kompetens som kommer gagna
styrelsearbetet i Husföreningen varför vi nominerar honom till nyval till
styrelsen på två år.

Hans Bergström, nyval två år.
Hasse är 74 år och har ett livslångt engagemang inom
funktionshinderrörelsen och politiken med sig i bagaget. Han är också
mycket väl insatt i den kommunala organisationen – och det han inte vet
det tar han reda på. Hasse backar inte – och kan ibland uppfattas som väl
stridbar – men DHR som har nominerat honom, tror att hans erfarenhet,
kraft och engagemang för föreningslivet kommer bli ett starkt tillskott till
Husföreningens styrelse.

