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Valberednings förslag till Ordförande och Vice ordförande 2021-2022

Totalt så har fyra nomineringar inkommit till Ordförande och Vice ordförande. Efter att
valberedningen bestämt sig i ärendet så drog återstoden av kandidaterna tillbaka sina
kandidaturer. Valberedning är nöjd med sitt förslag till Ordförande och Vice ordförande. Som
grund till beslutet så har valberedningen tagit hänsyn till intervjuer, CV:n, personliga brev och
enkäter utskickade till kandidaterna.

Avseende kandidaterna så anser valberedningen att båda kandidaterna är särskilt kompetenta,
med en bredd av relevanta erfarenheter och specifika kunskaper inom relevanta områden.
Vidare så ser vi att de har vilja och visioner att föra Sveriges förenade studentkårer framåt.

Linn Svärd - Ordförande

Med utbildningsbakgrund inom teknik, konst, ekonomi och litteraturvetenskap så har Linn
förståelse och erfarenhet av flera utbildningsdiscipliner. Vidare ser vi hennes långa och
gedigna engagemang inom student- och utbildningspolitik som ytterst meriterande. Hennes
engagemang för frågor av internationell karaktär talar ytterligare för hennes kandidatur till
ordförande. Med två år som styrelseledamot och ett år som Vice ordförande så ser
valberedningen att Linns tidigare erfarenheter och kunskap om SFS kommer att vara
organisationen till gagn.

Oskar M Wiik - Vice ordförande

Med ett långt och troget engagemang för studenter och djup förståelse för deras situation så
ser valberedningen Oskar som en ytterst stark kandidat till posten som Vice ordförande.
Oskar har tidigare suttit två år i SFS styrelse. För tillfället sitter Oskar som ordförande för
Stockholms studentkårers centralorganisation. Parallellt har Oskar ett brinnande intresse för
studenternas bostadssituation vilket även kommer till uttryck via hans post som Första vice
ordförande för stiftelsen Stockholms studentbostäder.

Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:

att välja Linn Svärd till ordförande för SFS för verksamhetsåret 2021-2022

att välja Oskar M Wiik till vice ordförande för SFS för verksamhetsåret 2021-2022
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Valberednings förslag SFS styrelse 2021-2022

Valberedningen har under nomineringsperioden fått in 8 nomineringar till SFS styrelse. En
kandidat drog tillbaka sin kandidatur. Vidare så fanns det en kandidat som valberedningen
upplevde inte uppnådde kraven för att bli en del av valberedningens förslag. I vår bedömning
så har vi tagit hänsyn till en enkät, intervjuer, personliga brev och CV:n.

Inga stadgeenliga inslag av jäv har förekommit under processen.

Vidare så har valberedningen diskuterat de aspekter som valberedningen ska ta hänsyn till vid
framtagande av ett förslag till styrelse. Då antalet föreslagna ledamöter understiger antalet
platser i styrelsen så är valberedningen av åsikten att det inte är skäl nog att undvara någon att
vara en del av valberedningens förslag utifrån de aktuella aspekterna.

Valberedningen är inte heller främmande inför tanken att valberedningens förslag till
styrelse faller, då med avseende på antal kandidater i förslaget, så yrkar vi även på att de
kandidater vi lägger fram till förslag till styrelse bifalles i en andra röstomgång.

Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:

att välja Sandra Magnusson, Johanna Strömstedt, Jacob Färnert, Gustav Ekström,
Cornelia Lindgren och Anna Larsson till ordinarie ledamöter av SFS styrelse för
verksamhetsåret 2021-2022
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Sandra Magnusson - Ordinarie ledamot

Sandra Magnusson har gedigen erfarenhet och kompetens från arbete i styrelse,
studentrörelsen och ideellt engagemang. Under sina studier i offentlig förvaltning
har Sandra engagerat sig i Göta studentkår och är för nuvarande kårordförande
Genom sitt arbete som ledamot i SFS kvalitetsorgan SQC, i sin representation
som medlemskår i SFS och som sakrevisorsersättare har Sandra dessutom god
kännedom om SFS arbete. Med sitt intresse för utbildningskvalité, idéer kring
förankringsarbete och utveckling av nätverk inom SFS och goda förståelse för
såväl SFS verksamhet som politiska frågor ser vi att Sandra kan såväl bidra till
styrelsen som att få utvecklas ytterligare i den.

Anna Larsson - Ordinarie Ledamot

Anna Larsson har under sina studier i litteraturvetenskap varit engagerad i Umeå
studentkår på samtliga nivåer och är för närvarande Umeå studentkårs vice
ordförande, heltidsarvoderad med utbildningsansvar. I Umeå studentkår har Anna
varit drivande i utformningen av kårens politik och kvalitetsarbetet vid Umeå
universitet. Kvalitet, utbildningarnas förutsättningar och utbildningens resurser är
för Anna prioriterade områden som drivs av ett SFS som fortsätter förbättra
medlemsdialogen. Anna har även varit drivande i nätverken inom SFS och har
god kännedom om frågorna och verksamheten. Valberedningen anser att hon
besitter den kompetens och personliga kvalitéer som krävs för att sitta i SFS
styrelse.

Johanna Mikkelsen Strömstedt - Ordinarie Ledamot

Johanna Mikkelsen Strömstedt har under sina studier till socionom och det
senaste året varit aktiv Umeå studentkår och är för närvarande Umeå studentkårs
heltidsarvoderade utbildningsbevakare vid den samhällsvetenskapliga fakulteten. I
Umeå studentkår har Johanna bevakat både utbildningskvalitén och
lika-villkorsfrågor och varit drivande i kårens arbete med jämlikhet och kårens
förebyggande arbete mot trakasserier. Liknande frågor, och studenters hälsa, ser
Johanna som viktiga frågor för SFS att driva.

Johanna har under året varit en aktiv representant för Umeå studentkår i SFS och
valberedningen anser att hon besitter den kompetens och personliga kvalitéer som
krävs för att sitta i SFS styrelse

Cornelia Lindgren - Ordinarie Ledamot

Under sina studier inom stads- och samhällsplanering, vid Lunds universitet, så
har Cornelia varit involverad i flertalet studentorganisationer, bland annat som
sekreterare inom sin programförening och aktiv vid sin lokala studentradio.
Vidare så anser Cornelia att studenternas hälsa, boendesituationen och
relationerna mellan SFS och medlemskårerna är viktiga frågor. Cornelia har
självmant sökt upp SFS och satt sig in i organisationen. Därmed så anser SFS
valberedning att Cornelia är kompetent samt har de personliga egenskaper
valberedning vill se hos en kandidat till SFS styrelse.
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Jacob Färnert - Ordinarie Ledamot

Under sina studier inom statsvetenskap så har Jacob varit involverad på många
nivåer inom Uppsala studentkår, för tillfället som ordförande. Han har även
suttit som ordförande för den samhällsvetenskapliga sektionen vid Uppsala
universitet. Jacob tycker att utbildningskvalitet är en viktigt fråga. Särskilt då
kvalitetssystem och validering av utbildningar. Med sin gedigna erfarenhet inom
säkerställandet av utbildningar så ser vi att Jacob är ett gott tillskott i styrelsen.

Gustav Ekström - Ordinarie Ledamot

Med bakgrund som ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren
och Lunds universitets studentkårer så ser vi Gustav som ett väldigt rutinerat
förslag till SFS styrelse. Vidare så vill Gustav lyfta det internationella perspektiven
i styrelsearbetet. Däribland Komit men även frågor som är aktuella på EU nivå.
Vidare så vill Gustav arbete med den interna organisationen, däribland en mer
överblickbar och förankrad ekonomisk styrning och en hierarki för styrdokument
under stadgan. Till sist så värderar Gustav arbetet med förankring, via nätverk och
medlemsmöten, högt.
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Valberednings förslag till verksamhetsrevisor 2021-2022

John Lindskog och Joel Cevey Tärnholm har suttit som verksamhetsrevisorer
under verksamhetsåret 2019-2020, och söker på nytt uppdraget. John har flera
erfarenheter av revisionsarbete inom och utom studentvärlden, och god
erfarenhet av studentkårer efter sitt år som ordförande för Studentkåren i Borås.
Joel har suttit i SFS styrelse och haft flera uppdrag inom Uppsala Studentkår
inklusive Vice Ordförande. Valberedningen anser att deras erfarenheter och
kunskaper är mer än tillräckliga för uppdraget, och är av uppfattningen att de
skött sin uppgift väl under det gångna verksamhetsåret.

Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:

att välja John Lindskog till verksamhetsrevisorer för SFS för verksamhetsåret
2021-2022
att välja Joel Cevey Tärnholm till verksamhetsrevisorer för SFS för
verksamhetsåret 2021-2022
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Information - Val av valberedning

Inga nomineringar till valberedningen för 2021-2022 har inkommit under
nomineringsprocessen.
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