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Om Valberedningens arbete
Under verksamhetsåret 2018-2019 har valberedningen drabbats av tre avhopp.
Därför har vårens arbete med kandidaterna bestått av endast fyra personer.
Detta har gjort det svårt att hålla ledamöter som känner någon av kandidaterna
helt utanför valberedningsprocessen för berörda poster.
De situationer som är relevanta är
● Elisabet Lövkvist har arbetat med Simon Edström på Tekniska
Högskolans Studentkår
● Felix Breitholtz har arbetat med Linus Theorell på Östersunds
studentkår
I båda fallen anser valberedningen att det inte handlar om jäv, utan
att problematiken snarare ligger i att dessa personer vet mer om
kandidaterna de arbetat med än de andra kandidaterna. På grund av
att valberedningen är så liten i dagsläget så skulle det minska
legitimiteten i valberedningens förslag om det var ännu färre personer
som var med i processen.
Med det i åtanke så har det varit viktigt för valberedningen att
diskussioner endast utgår från underlaget som inkommit som en del
av kandidaturen, det vill säga CV, personligt brev, intervju och
referenstagning.
Alla ledamöter i valberedningen har haft ett ansvar att påminna
varandra om någon oavsiktligt skulle avvika från ovanstående.
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Valberednings förslag SFS presidium 2019-2020
I valet till presidium inkom sju nomineringar av fem individer. Av dessa
tackade tre ja till nomineringen. Valberedningen har haft bra
kandidater att välja mellan och vi är därmed mycket nöjda med vårt
förslag. Ett omfattande underlag med CV, personligt brev, öppen
hearing, stängd intervju och referenstagning har legat till grund för
valberedningens
bedömningar.
Då
det
förekommit
tidigare
arbetsrelationer mellan en person i valberedningen och en av
kandidaterna har en diskussion gällande saklighet varit aktuellt.
Diskussionen protokollfördes och resulterade i att det avgjordes att
personen bedömdes kunna vara saklig samt att underlaget var så pass
utförligt att den tidigare arbetsrelationen var utan betydande roll för
valberedningens arbete.
Vid arbetet med att ta fram ett förslag till presidium för
verksamhetsåret 2019-2020 har valberedningen först och främst sett till
individernas kompetenser och lämplighet för uppdraget. I SFS stadga
anges det att valberedningen ska ta sådant som geografi, könsidentitet,
ämnesorientering, utbildningsnivå och kårstorlek i beaktning. Detta är
aspekter som diskuterats när valberedningen tagit ställning till sitt
förslag. Då presidiet endast består av två personer per år är det svårt att
varje år ta hänsyn till detta och därför har valberedningen valt att
beakta dessa aspekter över tid.
Valberedningen föreslår att fullmäktige väljer Matilda Strömberg och
Simon Edström till SFS presidium 2019-2020. Valberedningen anser att
det föreslagna presidiet tillsammans kommer ge ett tydligt och stabilt
ledarskap till SFS. Deras arbete kommer gynna organisationen och de
kommer mycket väl företräda Sveriges studenter. Nedan följer en
motivering av kandidaterna var för sig följt av en motivering av dem i
förening.

Valberedningens förslag till SFS ordförande 2019-2020:
Matilda Strömberg
SFS valberedning vill förorda Matilda Strömberg till valet av SFS
ordförande för verksamhetsåret 2019-2020. Matilda har under de senaste
två åren varit styrelseledamot för SFS med fokus på SFS Fullmäktige
och presidiets arbetsbelastning. Matilda studerar just nu på
kandidatprogrammet i personal- och arbetsvetenskap vid Linköpings
universitet.
Matilda har under lång tid arbetat med studentpolitiska frågor både
inom sin egen studentkår och genom SFS på det nationella planet.
Hennes kunskap om SFS organisation och om de nationella
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studentpolitiska frågorna har växt under två års som styrelseledamot i
SFS. Matildas långa erfarenhet av studentpolitik gör att hon har en bred
kunskap om de studentpolitiska frågorna. Matilda har i intervjun med
valberedningen berättat om hur hon arbetat med strukturell
organisationsutveckling och valberedningen bedömer att Matilda har
mycket goda förutsättningar att arbeta med utvecklingen av SFS
organisation, inte minst genom sin utbildningsbakgrund inom
personalvetenskap.
Matilda har en mycket stabil personlighet och är mycket lugn vilket
valberedningen ser som en stor styrka hos henne. Hennes ödmjukhet
inför uppdraget och erfarenhet som ledare gör att valberedningen tror på
hennes förmåga att leda SFS under nästa år. Denna ledarskapsförmåga
kommer vara värdefull då SFS står inför att påbörja arbetet med en ny
organisatorisk fokusfråga.
Allt detta gör att valberedningen föreslår Matilda till SFS ordförande.

Valberedningens förslag till SFS vice ordförande 2019-2020:
Simon Edström
SFS valberedning vill förorda Simon Edström till valet av SFS vice
ordförande
för
verksamhetsåret
2019-2020.
Simon
är
idag
styrelseledamot i SFS styrelse och har tidigare varit chef för
utbildningsinflytande vid Tekniska Högskolans Studentkår. Simon
utbildar sig på Kungliga Tekniska Högskolan inom farkostteknik. Han
har bred erfarenhet av påverkansarbete inom studentrörelsen från flera
nationella studentrepresentantsuppdrag och från sin egen studentkår.
Simon har under lång tid engagerat sig för kvalitetsfrågor på nationell
nivå vilket gör att han besitter stor kunskap och erfarenhet som är
mycket relevant för SFS presidium. Under sin intervju med
valberedningen
imponerade
Simon
med
sina
visioner
för
förankringsarbete mellan SFS och medlemskårerna. Som chef för
utbildningsinflytande vid Tekniska Högskolans Studentkår har Simon
även stor erfarenhet av politiskt påverkansarbete inom flera
ämnesområden vilket kommer göra honom till en stor tillgång för SFS
politiska arbete.
Valberedningen uppfattar Simon som driven och att han kommer leda
sin del av SFS politiska arbete mycket väl. Valberedningen tror att
Simons samlade erfarenheter, personliga egenskaper och kunskap
kommer vara till stor nytta för SFS under nästa verksamhetsår och
föreslår därför honom till SFS vice ordförande.
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Presidiet som helhet:
En nyckel för presidiet som par kommer vara deras samlade förmåga att
förbereda sig, diskutera och tillsammans reflektera över hur de bäst når
ut med SFS politik och hur organisationen kan utvecklas. Vi tror att
Matilda och Simon kommer att komplettera varandra väl i flera
hänseenden. Tillsammans kommer de kunna tackla både SFS utveckling
och politiska arbete samt ha olika ledarskapsstilar. Eftersom de bägge
sedan tidigare har erfarenhet av SFS styrelse är de väl insatta i
organisationen och dess arbete, vilket säkerställer kontinuiteten i SFS.
Givet det förslag som ligger på SFS verksamhet för nästa verksamhetsår
tycker valberedningen att förslaget av Matilda och Simon väl motsvarar
de kompetenser som organisationen efterfrågar.
Matilda och Simon kommer tillsammans skapa ett lugn i organisationen
där den kan utvecklas och växa. Det är valberedningens övertygelse att
duon kommer föra fram SFS politik på ett tydligt och genomtänkt sätt
och därmed har bästa förutsättningar att få genomslag för SFS frågor.
Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att välja Matilda Strömberg till ordförande för SFS för verksamhetsåret
2019-2020
att välja Simon Edström till vice ordförande för SFS för verksamhetsåret
2019-2020
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Motkandidatur
Daniel Lindblom, Umeå studentkår, har inkommit med motkandidatur till SFS
Presidium. Hans motivering lyder:
Med anledning av utebliven motivering från valberedningen om deras förslag
till SFS presidium 19/20 vill jag fortfarande kandidera. Anledningen är att jag
saknar motivering för förslaget från valberedning främst utifrån deras syn på 6
kap §1 mom 2 i SFS stadga som reglerar hur valberedningens förslag skall
speglas. Jag anser fortfarande att jag med min bakgrund som SFS vice
ordförande 18/19 samt Umeå studentkårs ordförande 17/18 möter den
kravspecifikation som valberedningen arbetat utifrån. Arbetet under under året
har fokuserat på att få till en kartläggning om varför studenter mår dåligt och
med min erfarenhet från arbetet internationellt och nationellt vill jag fortsätta
och utveckla arbetet med SFS fokusfråga.
Daniel Lindblom
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Valberednings förslag SFS styrelse 2019-2020
I valet till styrelsen inkom 11 nomineringar av 10 individer. Av dessa
tackade 9 ja till nomineringen och ytterligare en avbröt senare sin
kandidatur. Valberedningen har haft bra kandidater och är därmed
mycket nöjda med vårt förslag. Ett underlag med CV, personligt brev
samt intervju har legat till grund för valberedningens bedömningar.
Ingen i valberedningen har varit jävig i frågan om val till SFS styrelse.
Vid arbetet med att ta fram ett förslag till styrelse för verksamhetsåret
2019-2020 har valberedningen arbetat med att ta fram en styrelse där en
blandning av kompetenser, erfarenhet och dynamik legat i fokus.
Underlaget valberedningen har haft att ta del av var CV, personligt brev
samt intervjuer. Då det förekommit tidigare arbetsrelationer mellan en
person i valberedningen och en av kandidaterna har en diskussion
gällande saklighet varit aktuellt. Diskussionen protokollfördes och
resulterade i att det avgjordes att personen bedömdes kunna vara saklig
samt att underlaget var så pass utförligt att den tidigare
arbetsrelationen var utan betydande roll för valberedningens arbete.
I SFS stadga anges att valberedningen ska ta hänsyn till geografi,
könsidentitet, ämnesorientering, utbildningsnivå samt kårstorlek. Dessa
faktorer har spelat in när valberedningen tagit ställning till det förslag
som nu läggs fram.
De kandidater som valberedningen presenterar har en bred spridning
gällande ämnesorientering och kårstorlek. Många är nya till styrelsen,
men har god vana av att arbeta inom studentkårer och andra föreningar.
Den geografiska spridningen är något mer inriktad, dock bedömer
valberedningen att förslaget till styrelse kan hantera detta utifrån den
erfarenhet de besitter.
Valberedningen bedömer att det förslag till styrelse den lägger fram är
väl kompetenta för att hantera det kommande verksamhetsårets
utmaningar.
Ingen doktorand har sökt till styrelsen, därför lämnas en ledamotspost
vakant.
Kandidat:
Alfons Gustafsson
Elis Wibacke
Jenna Pystynen
Joel Cevey Tärnholm
Klara van Blaricum
Linn Svärd
Linus Theorell
Sara Gabrielsen
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Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att välja Alfons Gustafsson, Elis Wibacke, Jenna Pystynen, Joel Cevey
Tärnholm, Klara van Blaricum, Linn Svärd, Linus Theorell samt Sara
Gabrielsen till ordinarie ledamöter i SFS styrelse för verksamhetsåret
2019-2020
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Proposal for Chairperson for SFS Committee
for PhD students 2019-2020
The election committee received one nomination for the position of chair
for the SFS committee for PhD students. The nomination was accepted
and the election committee did the preparatory work to suggest that
candidate. The candidacy was withdrawn by the candidate at a late stage
in the procedure and the election committee has not been able to search for
another candidate at this stage in the process. Therefore the election
committee leaves it up to the general assembly to find and elect a
chairperson for the PhD-committee.
The Election committee proposes to the general assembly:
To open up for nominations to chairperson of the PhD-committee until
May 3rd 11.59 pm
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Proposal for SFS Committee for PhD students
2019-2020
While working with creating the proposals for SFS Committee for PhD
students for 2019-2020, the SFS Election Committee have had the
ambition to see to the SFS constitution which states that the proposal
shall contain diversity with regards to geography, gender identity, subject
of education as well as size of the home union. Due to a limited number of
nominations the group that the election committee has suggested has
more men than women and a majority of backgrounds in natural sciences.
During the nomination process the election committee has received seven
nominations, where all were accepted but one has later been withdrawn.
All candidates have experience with working with issues for PhD students
at their respective universities. There is a common ambition among the
candidates to work with organisational issues in order for the committee
to be able to be a strong voice nationally regarding PhD students. The
election committee believes that the group suggested will be well fitted to
take charge of the SFS Committee for PhD students irrespective of the
outcome of the SFS Board’s suggestion of changing the committee’s place
in the organisation.
Since there are only six candidates and the committee is supposed to have
eight to ten members (including chairperson) the election committee
suggest an open nomination to fill the seats left in the committee. The
election committee recommends the general assembly to take the aspects
of group composition mentioned above into account.
The Election committee proposes to the general assembly:
To elect Alexei Cravcenco, Daniel Fjellborg, Irina-Mihaela Dumitru, Pil
Maria Saugman, Sebastian Pfaff and Sobhan Sepehri to SFS Committee
for PhD students.
To open up for free nominations to the PhD-committee until May 3rd
11:59 pm
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Valberedningens förslag SFS verksamhetsrevisor 20192020
Valberedningen har inte fått in några nomineringar till
verksamhetsrevisorer. Valberedningen föreslår därför att två revisorer
samt första och andra ersättare ska väljas efter fri nominering på
fullmäktigemötet.

Valberedningens förslag till SFS verksamhetsrevisor 20192020
Kandidat

Nominerad av

Vakant

-

Vakant

-

Ersättare i inträdesordning
Kandidat

Nominerad av

Vakant

-

Vakant

-

Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att föreslå SFS Fullmäktige att öppna upp för fri nominering av två
verksamhetsrevisorer för verksamhetsåret 2019-2020 till senast kl 23:59
fredag den 3 maj
att föreslå SFS Fullmäktige att öppna upp för fri nominering till
uppdragen som första och andra ersättare för verksamhetsrevisor för
verksamhetsåret 2019-2020 till senast kl 23:59 fredag den 3 maj
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Val av valberedning
SFS valberedning bereder inte förslaget till val av ny valberedning. SFS
valberedning ska bestå av sju (7) ledamöter. Valet av valberedning sker på
SFSFUM och information om tillvägagångssätt kommer på mötet.
Det har inte inkommit några nomineringar. Därför yrkar valberedningen
på fri nominering till poster i SFS Valberedning 2019-2020 fram till
klockan 23:59 fredagen den 3 maj.
Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:

att öppna upp för fri nominering av ledamöter till SFS valberedning för
verksamhetsåret 2019-2020 till senast kl 23:59 fredagen den 3 maj
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Nominera vid fria val
Det saknas fortfarande kandidater till följande poster:
den reserverade platsen för doktorander i SFS styrelse
● ordförande i SFS Doktorandkommitté
● upp till tre platser i SFS Doktorandkommitté
● verksamhetsrevisorer (två stycken)
● första och andra ersättare till verksamhetsrevisor
● valberedning
●

Valberedningen yrkar därför på fri nominering till senast kl 23:59
fredagen den 3 maj. Samma regler kring vem som har rätt att nominera
gäller som vid övriga val.
Nomineringen ska skickas via detta formulär och innehålla följande
information:
●
●
●

Vilket uppdrag personen är nominerad till.
Namn och kontaktinformation (telefonnummer och e-post) för den
nominerade personen.
Namn och kontaktinformation (telefonnummer och e-post) för den/de
som nominerar (medlemskårens firmatecknare, fullmäktigeombud,
ledamot i SFS styrelse, ledamot i SFS doktorandkommitté, ledamot i
SFS valberedning eller grupp om 10 medlemmar i medlemskårer).

Vid frågor, kontakta ordf.valberedning@sfs.se.
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