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Kan du inte läsa mailet? Klicka här

Fördelning av platser till
Riksbyggens fullmäktige 2022-
2023
Till andelsägare och medlemmar i Riksbyggen ekonomisk förening

Fördelning av platser till fullmäktige 2022 har nu gjorts av revisorerna enligt §14 i
stadgarna för Riksbyggen ekonomisk förening. 

De organisationer som har erhållit ledamotsplatser i fullmäktige 2022-2023 visas
enligt bifogad mandatfördelning. 

Fullmäktigemötet äger rum den 11 maj varför vi om möjligt önskar namn, adress,
mailadress och telefonnummer på ledamöter och ersättare, i den ordning som de
blivit valda, som ska representera er organisation anmälda senast den 15 april,
enligt Riksbyggens stadgar. Observera att ersättare inte är personliga utan ska
anges i den ordning de ska träda in för ledamots eventuella förhinder. 

Anmälan sker till Maria Westling på mailadress maria.westling@riksbyggen.se 

De av er utsedda ledamöterna tillställs sedan en anmälningssida och senare
kallelse till fullmäktigesammanträdet. Fullmäktigesammanträdet kommer enligt
tidigare utsänd information att hållas på Stockholm Waterfront Congress i
närheten av centralstationen och Stockholm Waterfront hotell. Detta kan dock
komma att ändras om pandemin fortsätter och vilka restriktioner som gäller
framöver. 

Kallelsen skickas enligt stadgarna tidigast 4 veckor och senast 2 veckor innan
fullmäktigemötet. 

Enligt tidigare fullmäktigebeslut uppmanas de olika ägarna/organisationerna att
verka för en jämn könsfördelning av uppdragen inom Riksbyggens
förtroendemannaorganisation. 

Med vänlig hälsning 

Maria Westling 
Vd-assistent 
Tel +46 8 698 4113 
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Bilaga: 

Mandatfördelning 

Läs mer på Riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar
rummen du bor och arbetar i, med fokus på en
hållbar framtid.

Besök oss i våra andra kanaler

Ring 0771 - 860 860 
Riksbyggen, Kungsbron 21, 106 18 Stockholm
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