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Valberedningen

§5

Förslag till val till styrelsen för Eslövs bostad AB
Ärendebeskrivning
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fem ledamöter
inklusive ordförande och vice ordförande samt fem personliga
ersättare för tiden fram till och med stämman 2015. För samma tid
ska även en ledmannarevisor med ersättare föreslås.
Yrkande
Johan Andersson (S) yrkar att Ingrid Lennervald (S) föreslås till
posten som vice ordförande.
Daniel Rhodin (FP) föreslår att Anders Molin (C) föreslås till
posten som vice ordförande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
Valberedningen beslutar att föreslå Ingrid Lennervald (S) till posten
som vice ordförande.
Votering begärs.
Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske.
Håkan Svensson-Sixbo (V) utses till rösträknare.
Ordförande upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
De röstande avger sina valsedlar i valurnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 5.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.
Med 3 röster för Ingrid Lennerwald (S) mot 2 röster för
Anders Molin (C) föreslår Valberedningen
Ingrid Lennerwald (S) till vice ordförande i Eslövs Bostads AB.
Yrkande
Christine Melinder (M) yrkar att Håkan Elleström (M) föreslås till
posten som ersättare för lekmannarevisorn.
Daniel Rhodin (FP) yrkar att Henry Nilsson (FP) föreslås till
posten som ersättare för lekmannarevisorn.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
Valberedningen beslutar att föreslå Håkan Elleström (M) till posten
som ersättare för lekmannarevisorn.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Till styrelse för perioden till och med stämman 2015
föreslås som
Ledamot:
Personlig ersättare:
Mikael Wehtje (M)
Karin Reinisch (M)
Henrik Wöhlecke (M)
Jacob Bennet (M)
Ingrid Lennerwald (S)
Johan Andersson (S)
Kenneth Jönsson (S)
Gunilla Emilsson (S)
Anders Molin (C)
Ann Dowler (FP)
-

Till ordförande för samma tid föreslås Mikael Wehtje (M)
och till vice ordförande Ingrid Lennerwald (S).

-

Som lekmannarevisor för samma period föreslås
Kurt Håkansson (S) och som
ersättare Håkan Elleström (M)

Reservation
Daniel Rhodin (FP) och Ingemar Jeppsson (C) reserverar sig mot
att Ingrid Lennerwald (S) föreslås till vice ordförande och att
Håkan Elleström (M) föreslås till ersättare för lekmannarevisorn.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Förslag till val till styrelsen för fastighetsbolaget Gäddan
Ärendebeskrivning
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige tre ledamöter
inklusive ordförande och vice ordförande samt tre personliga
ersättare för tiden fram till och med stämman 2015. För samma tid
ska även en ledmannarevisor med ersättare föreslås.
Yrkande
Christine Melinder (M) yrkar att Ingvar Jönsson (M) ska föreslås till
posten som ersättare för lekmannarevisorn.
Daniel Rhodin (FP) yrkar att Henry Nilsson (FP) ska föreslås till
posten som ersättare för lekmannarevisorn.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
Valberedningen beslutar att föreslå Ingvar Jönsson (M) till posten
som ersättare för lekmannarevisorn.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Till styrelse för perioden till och med stämman 2015
föreslås som
Ledamot:
Personlig ersättare:
Cecilia Lind (S)
Lars Månsson (S)
Mikael Wehtje (M)
Fredrik Lundström (M)
Annette Linander (C)
Carl-Gustaf Fritz (FP)

Justerares signatur

-

Till ordförande för samma tid föreslås Cecilia Lind (S)
och till vice ordförande Mikael Wehtje (M).

-

Som lekmannarevisor för samma period föreslås
Gunilla Gulam (S) och som
ersättare Ingvar Jönsson (M).
Utdragsbestyrkande
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§7

Förslag till val till styrelsen för Mellanskånes
Renhållningsaktiebolag
Ärendebeskrivning
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fem ledamöter
samt fem personliga ersättare för tiden fram till och med stämman
2015. För samma tid ska även en ledmannarevisor med ersättare
föreslås.
Yrkande
Christine Melinder (M) yrkar att Ingvar Jönsson (M) ska föreslås till
posten som ersättare för lekmannarevisorn.
Daniel Rhodin (FP) yrkar att Henry Nilsson (FP) ska föreslås till
posten som ersättare för lekmannarevisorn.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att
Valberedningen beslutar att föreslå Ingvar Jönsson (M) till posten
som ersättare för lekmannarevisorn.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Till styrelse för perioden till och med stämman 2015
föreslås som
Ledamot:
Personlig ersättare:
Cecilia Lind (S)
Lars Lindkvist (S)
Bo Lindblom (S)
Malin Kauranen (S)
Emil Bachofner (M)
Bengt Andersson (M)
Peter Melinder (M)
Lena Wöhlecke (M)
John Persson (FP)
Mikael Sonander (C)
-

Justerares signatur

Som lekmannarevisor för samma period föreslås
Gunilla Gulam (S) och som
ersättare Ingvar Jönsson (M).
Utdragsbestyrkande
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§ 7, forts.
Reservation
Daniel Rhodin (FP) och Ingemar Jeppsson (C) reserverar sig mot
att Ingvar Jönsson (M) föreslås till ersättare för lekmannarevisorn.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§8

Förslag till val till styrelsen för Eslövs Industrifastigheter
AB
Ärendebeskrivning
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fem ledamöter
inklusive ordförande och vice ordförande för tiden fram till och
med stämman 2015. För samma tid ska även en lekmannarevisor
med ersättare föreslås.
Yrkande
Christine Melinder (M) yrkar att Henrik Wöhlecke (M) föreslås till
posten som vice ordförande.
Ingemar Jeppsson (C) yrkar att Håkan Olsson (C) föreslås till
posten som vice ordförande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
Valberedningen beslutar att föreslå Henrik Wöhlecke (M) till
posten som vice ordförande.
Votering begärs.
Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske.
Håkan Svensson-Sixbo (V) utses till rösträknare.
Ordförande upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
De röstande avger sina valsedlar i valurnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 5.
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8, forts.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.
Med 3 röster för Henrik Wöhlecke (M) mot 2 röster för
Håkan Olsson (C) föreslår Valberedningen
Henrik Wöhlecke (M) till vice ordförande.
Yrkande
Christine Melinder (M) yrkar att Håkan Elleström (M) föreslås till
posten som ersättare för lekmannarevisorn.
Daniel Rhodin (FP) yrkar att Henry Nilsson (FP) föreslås till
posten som ersättare för lekmannarevisorn.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att
Valberedningen beslutar att föreslå Håkan Ellerstöm (M) till posten
som ersättare för lekmannarevisorn.
Votering begärs.
Sluten omröstning
Eftersom ärendet avser val ska sluten omröstning ske.
Håkan Svensson-Sixbo (V) utses till rösträknare.
Ordförande upplyser om vilka krav som ställs på valsedlarna.
De röstande avger sina valsedlar i valurnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 5.
Valsedlarna delas upp i två grupper och räknas.
Med 3 röster för Håkan Elleström (M) mot 2 röster för
Henry Nilsson (FP) föreslår Valberedningen
Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 8, forts.
Håkan Elleström (M) till ersättare för lekmannarevisorn.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Till styrelse för perioden till och med stämman 2015
föreslås som
Ledamot:
Tony Hansson (S)
Cecilia Lind (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Håkan Olsson (C)
Ekonomichef Tomas Nilsson

-

Till ordförande för samma tid föreslås
Tony Hansson (S) och till
vice ordförande Henrik Wöhlecke (M)

-

Som lekmannarevisor för samma period föreslås
Kurt Håkansson (S) och som
ersättare Håkan Elleström (M).

Reservation
Daniel Rhodin (FP) och Ingemar Jeppsson (C) reserverar sig mot
beslutet att föreslå Henrik Wöhlecke (M) till vice ordförande samt
beslutet att föreslå Håkan Elleström (M) till ersättare för
lekmannarevisorn.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande
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§9

Förslag till val till styrelsen för Bildskärmen 1
Ärendebeskrivning
Valberedningen har att föreslå kommunfullmäktige fem ledamöter
inklusive ordförande och vice ordförande för tiden fram till och
med stämman 2015. För samma tid ska även en lekmannarevisor
med ersättare föreslås.
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Till styrelse för perioden till och med stämman 2015
föreslås som
Ledamot:
Tony Hansson (S)
Cecilia Lind (S)
Henrik Wöhlecke (M)
Håkan Olsson (C)
Ekonomichef Tomas Nilsson

Justerares signatur

-

Till ordförande för samma tid föreslås
Tony Hansson (S) och till
vice ordförande Henrik Wöhlecke (M)

-

Som lekmannarevisor för samma period föreslås
Kurt Håkansson (S) och som
ersättare Håkan Elleström (M).

Utdragsbestyrkande
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