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Valberednings förslag SFS presidium 2018–2019
I valet till presidium inkom åtta nomineringar av sju individer. Av dessa
tackade tre ja till nomineringen. Trots att en majoritet av de nominerade
tackat nej har valberedningen haft bra kandidater och 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. Ingen i valberedningen har varit jävig i
fråga om val till SFS presidium.
Vid arbetet med att ta fram ett förslag till presidium för verksamhetsåret
2018–2019 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.
Valberedningen föreslår att fullmäktige väljer Jacob Adamowicz och
Daniel Lindblom till SFS presidium 2018–2019. Valberedningen anser att
det föreslagna presidiet tillsammans kommer ge ett tydligt och stabilt
ledarskap till SFS som kommer gynna organisationen mycket väl i arbetet
med att 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 2018–2019:
Jacob Adamowicz
SFS valberedning vill förorda Jacob Adamowicz till valet av SFS
ordförande för verksamhetsåret 2018/2019. Jacob har under året varit vice
ordförande för SFS med ansvar för studiesociala frågor samt arbetsledning
av
SFS
kanslichef.
Jacob
har
studieuppehåll
från
civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi vid Lunds universitet.
Jacob har sedan innan han var vice ordförande för SFS en bred kunskap
inom ämnesområden som berör SFS. Denna kunskap har växt under det
senaste året samtidigt som han har utvecklat en god kunskap om SFS
organisation. Jacob har i intervjuerna med valberedningen fokuserat på
studiesociala frågor med fokus på bostadsfrågan och valberedningen
bedömer att Jacob också har mycket goda förutsättningar att arbeta med
SFS kvalitetsfrågor.
När Jacob möter förtroendevalda och tjänstemän uppvisar han en stor
förmåga till motivation och professionalism. Jacob lyssnar först och agerar
sen vilket gör att han framstår som en tydlig ledare med fötterna på
jorden, särskilt på sättet han har arbetslett SFS kanslichef under året.
Jacob har även visat att han hanterar stressiga situationer mycket väl.
Allt detta gör att valberedningen föreslår Jacob till SFS ordförande.

2

Valberedningens förslag till SFS vice ordförande 2018–
2019:
Daniel Lindblom
SFS valberedning vill förorda Daniel Lindblom till valet av SFS vice
ordförande för verksamhetsåret 2018/2019. Daniel är idag ordförande för
Umeå studentkår och har en studiebakgrund i programmet för
internationell kris och konflikthantering. Han har en mångfacetterad och
bred erfarenhet av påverkansarbete från olika typer av organisationer,
både inom och utom den studentpolitiska sfären.
Daniel besitter relevanta, såväl teoretiska som praktiska, kunskaper om
strategisk kommunikation, problemlösning och politisk samverkan.
Vidare är han samarbetsorienterad och har erfarenhet av ledarskap i
såväl lokal som internationell kontext. Som ordförande för Umeå
studentkår har Daniel fått möjlighet att sätta sig in i en lång rad av de
frågor SFS driver nationellt. Bland annat har han erfarenhet av arbete
med internationaliseringsfrågor.
Valberedningen uppfattar Daniel som fokuserad och effektiv samt att han
bidrar till ett bra arbetsklimat såväl i framgång som motgång.
Valberedningen tror att Daniels samlade erfarenheter, personliga
egenskaper och kunskap kommer vara till stor nytta för SFS under nästa
verksamhetsår och föreslår därför honom till SFS vice ordförande.

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. Vi tror att Jacob och Daniels samlade skärpa och
reflekterande stil fungerar väl ihop och att de därmed tillsammans
kommer briljera i den reala påverkan SFS får. Valberedningen menar att
båda kandidater visar på en bredd i sina kunskaper och att utbytet dem
emellan
kommer
bidra
positivt
till
båda
presidialernas
påverkansmöjligheter inom sina respektive politiska frågor. Som ett
samlat presidium tror vi i valberedningen att Jacob och Daniel
tillsammans har ett stort politiskt kontaktnät och goda möjligheter att
påverka politiken och den politiska diskussionen under riksdagsvalet.
Mycket av arbetet under det innevarande verksamhetsåret har förvisso
redan fört fram SFS ställning i olika frågor, men Jacob och Daniel har
mycket goda förutsättningarna att tillsammans fortsätta skapa gehör för
SFS förslag. Valberedningen ser också deras samlade förmåga att hantera
och övervinna oförutsedda händelser som något som kan bidra extra
mycket under ett valår där det ibland kan röra sig väldigt snabbt.
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Jacob och Daniel kommer tillsammans skapa ett lugn i organisationen där
den kan fokusera och bedriva spetsigt påverkansarbete. 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 i den politiska debatten.
Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att välja Jacob Adamowicz till ordförande för SFS för verksamhetsåret
2018–2019
att välja Daniel Lindblom till vice ordförande för SFS för verksamhetsåret
2018–2019

Motkandidatur
Oskar Mattsson Wiik, Södertörns högskolas studentkår, har inkommit med
motkandidatur till SFS Presidium.
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Valberednings förslag SFS styrelse 2018–2019
I valet till styrelsen inkom 27 nomineringar av 25 individer. Av dessa
tackade 14 ja till nomineringen och ytterligare två avbröt senare sin
kandidatur. Trots att många av de nominerade tackat nej har
valberedningen 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
2018–2019 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.

Valberedningens förslag till SFS styrelse 2018–2019
Valberednings förslag till SFS styrelse för nästa verksamhetsår är
komponerad utifrån en god blandning av erfarenheter, personliga
egenskaper och sakkunskap. Förslaget till nästa verksamhetsårs styrelse
kommer ha mycket erfarenhet från både SFS, medlemskårer och andra
organisationer. Dess ledamöter erbjuder organisationen kontinuitet
samtidigt som nya drivkrafter och nya perspektiv tillförs inför nästa
verksamhetsår. Valberedningen tror att förslaget till styrelse tillsammans
med presidium är väl rustat för att nå organisationens målsättningar och
även möta eventuella utmaningar och snabba förändringar på vägen.
Då ingen doktorand har sökt till styrelsen lämnas en ledamotspost vakant.
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Kandidat

Nominerad av

Ellinor Alvesson

Göta studentkår

Linus Theorell

Dalarnas studentkår

Matilda Strömberg

Dalarnas studentkår

Johannes Henriksson

Styrelseledamot

Sofia Löfberg

Dalarnas studentkår

Oskar Mattsson Wiik

Fullmäktigeombud

Simon Edström

Fullmäktigeombud

Micaela Janatuinen

Gotlands studentkår Rindi och
Dalarnas studentkår

Vakant

-

Ersättarlista
1. Patrik Henriksson

Dalarnas studentkår

2. Alexander Persson

Gotlands studentkår Rindi och
Dalarnas studentkår

3. Johanna Mikkelsen Strömstedt

Umeå studentkår

4. Tim Djärf

Teknologkåren vid LTH

Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att välja Ellinor Alvesson, Linus Theorell, Matilda Strömberg, Johannes
Henriksson, Sofia Löfberg, Oskar Mattsson Wiik, Simon Edström och
Micaela Janatuinen till ordinarie ledamöter av SFS styrelse för
verksamhetsåret 2018–2019
att välja Patrik Henriksson, Alexander Persson, Johanna Mikkelsen
Strömstedt och Tim Djärf till den rangordnade ersättarlistan för SFS
styrelse för verksamhetsåret 2018–2019
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Proposal for Chairperson for SFS PhDCommittee 2018–2019
While working with the proposal for PhD-Chairperson for 2018–2019, the
SFS Election Committee only received one nomination, but it was turned
down. 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 April
27:th 11.59 pm
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Proposal for SFS PhD-Committee 2018–2019
While working with creating the proposals for the PhD-Committee for 2018–
2019, 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.
During the nomination process that have been prolonged twice the election
committee only have received one nomination. Paul Borenberg is a strong
candidate with a solid background. Therefore the election committee feel
confident in presenting the candidate to the general assembly. Furthermore
the Election Committee suggest an open nomination to fill the seats left in
the PhD-committee.
The Election committee proposes to the general assembly:
To elect Paul Borenberg to the PhD-committee.
To open up for nominations to the PhD-committee until April 27:th 11:59
pm
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Valberednings förslag SFS verksamhetsrevisor 2018–
2019
Vid arbetet med att ta fram ett förslag till verksamhetsrevisorer för
verksamhetsåret 2018–2019 har valberedningen först och främst sett till
stadgan som säger att valberedningens förslag ska visa på en bredd
rörande geografi, könsidentitet, ämnesorientering, utbildningsnivå och
kårstorlek i beaktning. Utöver detta har valberedningen utgått från den
profil som valberedningen presenterade vid utlysning av uppdraget.
Valberedningen har fått in fyra nomineringar till sakrevisorer men ingen
av dem har valt att tacka ja. Valberedningen föreslår därför att två
revisorer samt första och andra ersättare ska väljas efter fri nominering
på fullmäktigemötet.

Valberedningens förslag till SFS verksamhetsrevisor 2018–
2019
Kandidat

Nominerad av

Vakant

-

Vakant

-

Ersättare i inträdesordning
Kandidat

Nominerad av

Vakant

-

Vakant

-

Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att öppna upp för fri nominering av två verksamhetsrevisorer för
verksamhetsåret 2018–2019 till senast kl. 23:59 fredag den 27 april
att öppna upp för fri nominering till uppdragen som första och andra
ersättare för verksamhetsrevisor för verksamhetsåret 2018–2019 till senast
kl. 23:59 fredag den 27 april
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Nominera vid fria val
Valberedningen har inte lagt fram några förslag på ordförande i
doktorandkommitté, ledamöter till doktorandkommittén,
verksamhetsrevisorer samt första och andra ersättare till
verksamhetsrevisor. Valberedningen yrkar därför på fri nominering till
senast kl. 23:59 fredagen den 27 april. Samma regler kring vem som har
rätt att nominera gäller som vid övriga val.
Nomineringen ska skickas till ordf.valberedning@sfs.se och innehålla
följande information:
●
●
●
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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).

Val av valberedning
SFS valberedning bereder inte förslaget till val av ny valberedning. I detta
dokument presenterar vi de kandidater som finns till uppdraget. SFS
valberedning ska bestå av sju (7) ledamöter. Valet av valberedning sker på
SFSFUM och information om tillvägagångssätt kommer på mötet.
Det inkom åtta nomineringar, varav två har valt att tacka ja. Därför yrkar
valberedningen på fri nominering till poster i SFS Valberedning 2018–2019
fram till klockan 23:59 fredagen den 27 april.
Nomineringen ska skickas till ordf.valberedning@sfs.se och innehålla
följande information:
●
●

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).

Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att öppna upp för fri nominering av ledamöter till SFS valberedning för
verksamhetsåret 2018–2019 till senast kl. 23:59 fredagen den 27 april
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Presentation av inkomna kandidater till SFS
valberedning 2018–2019
Valberedningskandidater har fått svara på frågor i ett formulär. Frågorna
samt deras svar presenteras nedan.

Tom Edoff
Eventuell kårtillhörighet
Dalarnas Studentkår
Presentera
kort
dig
utbildningsbakgrund.

själv

inklusive

din

kår-

och

Varit studentrepresentanter i våra olika nämnder och råd på Högskolan
Dalarna. Varit fullmäktigeledamot i Dalarnas Studentkår 1 år. Inne på
mitt 2a år som ordförande för Dalarnas Studentkår och söker till ett 3:e.
Har läst samhällsvetarprogrammet och har en kandidat i sociologi.
Varför vill du sitta i valberedningen?
Jag skulle tycka det var roligt att sitta i valberedningen för att de är lite
hjärtat av vår interna demokrati i SFS. Jag har även samlat på mig ett
hyfsat brett kontaktnät inom SFS som jag tror kan vara till nytta.
Vilka relevanta erfarenheter har du av organisationer inom eller
utanför studentrörelsen som du kan bidra med i valberedningens
arbete?
Jag har varit partipolitiskt aktiv, jag har varit aktiv inom RFSL och även
ungdomar mot rasism när det fanns.
Vad tycker du det är särskilt viktigt att SFS valberedning tänker
på i sitt arbete?
Att uppmuntra personer att söka. att man ser det som en naturlig del i sitt
arbete att försöka headhunta bra personer.
Vad kan du som person tillföra SFS Valberedning?
Jag är strukturerad och gillar ordning och reda. Jag skulle nog tillföra de
medelstora kårernas perspektiv på företrädare inom SFS

Elisabet Lövkvist
Eventuell kårtillhörighet
Tekniska högskolans studentkår
Presentera
kort
dig
utbildningsbakgrund.

själv

inklusive

din

kår-

och

Jag heter Elisabet och har läst fyra år på utbildningen Civilingenjör och
Lärare på KTH. Just nu har jag studieuppehåll då jag är heltidsarvoderad
på Tekniska högskolans studentkår (THS) som Chef för
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Utbildningsinflytande, och jag har tidigare varit engagerad i olika delar
av min sektion på THS samt suttit i THS Kårfullmäktige.
Varför vill du sitta i valberedningen?
Jag vill sitta i valberedningen för att jag tycker att det är ett viktigt
uppdrag. Att hitta personer till alla uppdrag är en av de största
utmaningarna som finns i studentrörelsen och ett viktigt steg på vägen är
att personer jobbar hårt för att hitta rätt person till rätt post. Jag tror att
det är ett lärorikt och roligt uppdrag i och med att det innebär
rekryteringserfarenhet och arbete med andra människor från resten av
student-Sverige.
Vilka relevanta erfarenheter har du av organisationer inom eller
utanför studentrörelsen som du kan bidra med i valberedningens
arbete?
Jag har suttit i valberedningen på min sektion, och när jag satt i
sektionsstyrelsen jobbade jag med strukturella förändringar kring hur
valberedningen skulle jobba. Under mitt uppdrag som Chef för
Utbildningsinflytande har jag jobbat en del med att rekrytera till interna
uppdrag. Utöver detta har jag erfarenhet av att jobba i stora projekt, t.ex
med spexproduktion (rekrytering även där) och ett multifandomkonvent
för ungdomar.
Vad tycker du det är särskilt viktigt att SFS valberedning tänker
på i sitt arbete?
Jag tycker att det är viktigt att tänka på hur vi kan underlätta för
medlemskårerna att hjälpa oss att hitta kandidater. Medlemskårerna har
fullt upp med att rekrytera till sina egna poster, så det måste vara en låg
tröskel för att kunna göra insatser för att sprida vilka poster som går att
söka till, till relevanta personer.
Jag tror även att det är viktigt för valberedningen att förvalta den makt
som valberedningen har och vara grundlig och objektiv i arbetet med
kandidaterna.
Vad kan du som person tillföra SFS Valberedning?
Mina erfarenheter av rekrytering inom studentrörelsen har gjort mig väl
medveten om vikten av att ha en genomtänkt strategi kring
marknadsföring av poster, och av att tydliggöra vad posterna innebär. Jag
tror därmed att jag kan bidra med vision och engagemang för
valberedningens arbete. Utöver det kan jag bidra med struktur i
valberedningsarbetet.
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