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Stockholm den 16 maj 2018 

 
 
 
 
 
 
 
Välkomna till föreningsstämman! 
 
En av årets viktigaste händelser i Blomsterfonden är den årliga föreningsstämman som i år äger 
rum den 30 maj klockan 18.00 i Rigoletto, Kungsgatan 16, Stockholm. Registreringen börjar 
klockan 17.00.  

Föreningsstämma avslutas med Janne Schaffer Music Story med musik av Ted och Kenneth 
Gärdestad, Björn J:son Lind och Schaffer.  

Blomsterfonden är en förening för alla människor och idag är vi över 48 000 medlemmar som 
stödjer vår verksamhet för äldre. Dagens spridning av medlemmar i olika generationer leder till 
nya spännande utmaningar för föreningen.  
 
Tillsammans bygger vi vidare på en förening för äldre in i framtiden. Tack för att du engagerar dig 
för vårt arbete för äldre genom ditt medlemskap! 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 

 
 
Ewa Samuelsson   Ulf Thörnevik 
Styrelseordförande   VD 
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Föreningsstämma i Föreningen Blomsterfonden 2018 
 
Datum: onsdagen den 30 maj 2018 
Tid: kl. 18.00  
Program: 
17.00–18.00  Registrering och förtäring 
18.00–18.10   Blomsterfondens styrelseordförande hälsar välkommen 
18.10–20.00  Föreningsstämma 
20.00–20.30  Underhållning av Janne Schaffer  
   
 
Föredragningslista:  
1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av sekreterare 

 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

 
3. Godkännande av föredragningslistan 
 
4. Val av två justeringspersoner 
 
5. Prövning av om föreningsstämman har blivit behörigen sammankallad 
 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
 
7. Beslut om:  

a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 
b. disposition av föreningens vinst enligt den fastställda balansräkningen 

 c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 
 
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Bilaga 1 
 
9. Beslut om antal ordinarie styrelsemedlemmar  Bilaga 2 
 
10. Val av styrelse och revisorer 

a. Val av styrelseledamot   Bilaga 3 
b. Val av suppleant 
c. Val av revisorer 

 
11. Valberedning      

a. Val av valberedning   Bilaga 4 
 

12.  Fastställande av årsavgift för år 2018/2019  Bilaga 5 
 
13.   Övriga frågor 
 

a. Motioner    Motionshäfte 
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Arvode till styrelsen     Bilaga 1 
 
Styrelsens ordförande  Två inkomstbasbelopp*) 
Övriga ledamöter  3 500 kronor per bevistat sammanträde 
Revisorer   Enligt upphandling och mot godkända fakturor 
 

*) Inkomstbasbeloppet 2018 uppgår till 62 500 kronor  
 

 
Antalet styrelseledamöter     Bilaga 2  
 
Enligt stadgarna väljer föreningsstämman minst två, högst tre ledamöter jämte två suppleanter. 
En respektive två väljs vartannat år för en tid av två år. 
 
Förslag: Oförändrat tre ledamöter och två suppleanter. 
 
 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter och revisorer Bilaga 3 
 
a) Ordinarie: 
Ewa Samuelsson omval två år  Invald i styrelsen 2012 
 
CV Ewa Samuelsson 
Ewa har haft olika chefsjobb inom Stockholms stad samt varit äldreborgarråd. Hon har också 
varit regeringens samordnare om hemsjukvård och utredare bostäder för äldre. Har ett antal olika 
styrelseuppdrag bland annat ordföranden i Svenskt Demenscentrum. 
 
Bert-Ove Johansson nyval två år 
 
CV Bert-Ove Johansson 
Bert-Ove har kunskaper om fastigheter och fastighetsekonomi. Han har i 20 år arbetat i Skanska 
på olika chefsbefattningar i Sverige och i andra länder. Efter Skanska var han verksam i Newsec. 
Han arbetar idag med fastigheter för Hemsö, ett företag som 85 % ägs av 3:e AP-fonden. Han 
har god kännedom om Blomsterfonden och dess verksamhet. 
 
 
b) Suppleanter: 
Meg Tivéus  omval två år  Invald i styrelsen 2010 
 
CV Meg Tivéus 
Meg har erfarenhet av styrelsearbete och företagsstrategi. Har varit verksam som styrelseledamot 
inom bl. a Billerud, Cloetta, Swedish Match och varit VD för AB Svenska Spel. 
 
 
 
 
 



  

Föreningsstämma 2018   Sida 4 av 4 

c) Revisorer 
Ulrika Granholm Dahl, ordinarie, auktoriserad revisor, PwC omval på 3 år 
Eva Stein, ordinarie, auktoriserad revisor, Allegretto Revision, omval på 3 år  
 
Morgan Karlsson, suppleant, auktoriserad revisor, PwC, nyval på 3 år 
Elias Haraldsson, suppleant, auktoriserad revisor, Allegretto Revision, nyval på 3 år 
 
 
Valberedning i Blomsterfonden 2018   Bilaga 4 
 
Sittande personer  i valberedningen: 
 

• Sven Erik Peterson, vald för 3 år 2016.   
CV Sven Erik Peterson 
Sven Erik har erfarenhet av äldreomsorgsverksamhet, banking samt ledarskapsfrågor. Har 
varit verksam som tidigare VD inom Blomsterfonden och Credit Manager SEB. 

 
• Nina Rehnqvist, vald för 3 år 2015.  
• CV Nina Rehnqvist 

Nina, adjungerad professor i kardiologi vid KI har lång erfarenhet av forskning och hälso- 
och sjukvård. Har varit verksam som forskningsledare, överdirektör i Socialstyrelsen samt 
ordförande SBU. Har fått Stiftelsen Forska! Sveriges hedersutmärkelse 2017.   
 

• Åsa Stenlund Björk, vald för 3 år 2017.  
CV Åsa Stenlund Björk 
Åsa har erfarenhet av projektledning och utbildningsstrategi. Har varit verksam som 
projektledare, ombudsman och chef inom ABF samt lärare på gymnasienivå.  

 
– Nuvarande valberedare Nina Rehnqvist står till förfogande för omval ytterligare en period 
– Medlem och hyresgäst Olle Berg har föreslagits av Karl-Erik Åman 
 
 
Förslag till årsavgift 2017/2018    Bilaga 5 
 
Förslag: 
Styrelsen föreslår föreningsstämman oförändrad medlemsavgift: 300 kr för enskilt medlemskap 
samt 450 kr för familjemedlemskap som omfattar två personer. 
 

  


