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Valberednings förslag till Ordförande och Vice ordförande 2022-2023
Totalt har fyra nomineringar inkommit till presidiet. En kandidat drog sig ur
inför beredningen av kandidaturerna. En efter att valberedningen fastställt
sitt förslag till presidiet. Det som ligger till grund för valberedningens förslag
är en komplex sammansättning och analys av intervjuer, frågeenkäter och
CV:en. Dessa har seda matchats mot kompetensprofilen för presidiet. De tre
kandidaterna som har beretts för presidiet, ordförande och vice ordförande, är
alla exceptionellt kompetenta kandidater.
Avseende förslaget så anser valberedningen att båda kandidaterna är särskilt
kompetenta, med en bredd av relevanta erfarenheter och specifika kunskaper
inom relevanta områden. Kandidaterna har erfarenhet av politiskt
påverkansarbete och tidigare förtroendeuppdrag inom SFS men även
studentrepresentantuppdrag på nationell nivå. Vidare så anser
valberedningen att kandidaterna har en god vana att delta, representera och
påverka i offentliga sammanhang och media.
Vidare så ser vi att de har vilja och visioner att föra Sveriges Förenade
Studentkårer framåt i en turbulent och omkastande värld.

Linn Svärd - Ordförande
Med
utbildningsbakgrund
inom
teknik,
konst,
ekonomi
och
litteraturvetenskap så har Linn förståelse och erfarenhet av flera
utbildningsområden. 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 presidial i ryggen så ser
valberedningen att Linns erfarenheter och kunskap om SFS kommer att ge
organisationen en stabil grund att stå på.

Jacob Färnert - Vice ordförande
Jacob Färnert brinner för studentengagemang. För tillfället så sitter Jacob
som ledamot i styrelsen och som ordförande i Uppsala studentkår, där han är
inne på sin andra mandatperiod som ordförande. Jacobs tidigare erfarenhet
av arbetsgivaransvar för en organisation med cirka 15 medarbetare har gett
honom god insikt när det kommer till att leda verksamhet och ha ett
arbetsgivaransvar. Vidare så ser vi att Jacobs mediala närvaro och genomslag
är av stor vikt med ett stundande riksdagsval. Jacob har en gedigen
erfarenhet när det kommer till utbildningskvalitet, högskolepedagogik och
förutsättningar för studentinflytande.
Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att välja Linn Svärd till ordförande för SFS för verksamhetsåret 2022-2023
att välja Jacob Färnert till vice ordförande för SFS för verksamhetsåret
2022-2023
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Valberednings förslag SFS styrelse 2022-2023
Valberedningen har under nomineringsperioden fått in 35 nomineringar
(gällande 24 individer) till SFS styrelse. Tio kandidater drog under processen
tillbaka sina kandidaturer, varför det i valberedningens förslag kvarstår 14
kandidater. Samtliga kandidater bedöms väl uppnå kraven för att vara del av
valberedningens förslag. Valberedningen har i sin bedömning utgått från en
enkät som tillsänts samtliga kandidater, intervjuer med samtliga kandidater,
samt övriga handlingar kandidaterna sänt in i relation till sin kandidatur.
Inga stadgeenliga inslag av jäv har förekommit under processen.
Valberedningen har diskuterat de aspekter som valberedningen enligt
stadgan ska ta hänsyn till vid framtagande av ett förslag till styrelse. Dessa
omfattar geografi, könsidentitet, kårstorlek, ämnesbakgrund, samt erfarenhet
av arbete med olika utbildningsnivåer. Valberedningen har i sitt förslag sökt
sammanväga hög kompetens med bredd och mångfald inom gruppen utifrån
samtliga av dessa aspekter.
Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att välja Araz Farkosh, Carl-Johan Melin, Emma Svensson, Jack Vahnberg,
Jessica Hagström, Paulina Samuelsson, Philip Johansson, Policarpio
Bernerstedt, Sanela Lulic, Timmie Hansson, och Vilhelm Viréen till ordinarie
ledamöter av SFS styrelse för verksamhetsåret 2022-2023.
att till SFS styrelse 2022–2023 utse en reservlista, med följande
ordningsföljd: 1) Jonathan Sjölander, samt 2) Ossian Ahlkvist.

Valberednings förslag till verksamhetsrevisor 2022-2023
Under nomineringsperioden har valberedningen mottagit fem nomineringar
(gällande fyra individer) till posten som verksamhetsrevisor, varav tre
individer accepterade sina nomineringar. Samtliga kandidater bedöms väl
uppnå kraven för att vara en del av valberedningens förslag. Valberedningen
har i sin bedömning utgått från en enkät som tillsänts samtliga kandidater,
intervjuer med samtliga kandidater, samt övriga handlingar kandidaterna
sänt in i relation till sin kandidatur.
Inga stadgeenliga inslag av jäv har förekommit under processen.
Valberedningen väljer att inte gå vidare med en av kandidaterna, då
valberedningens bedömning är att det föreligger en förtroendekonflikt. Då
individen avsett inneha förtroendepost i en annan nationell studentpolitisk
organisation skulle det potentiellt vara olämpligt att bevilja denna individ den
grad av insyn som SFS verksamhetsrevisor får.
Valberedningen föreslår därför SFS fullmäktige:
att välja Elis Wibacke till verksamhetsrevisorer för SFS för verksamhetsåret
2022-2023
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att välja Anton Berglund
verksamhetsåret 2022-2023

till

verksamhetsrevisorer

för

SFS

för

Information - Val av valberedning
Åtta nomineringar för sju personer till valberedningen för 2022-2023 har
inkommit under nomineringsprocessen. Av dessa så ha tre personer tackat ja
till nomineringen.
Sebastian Pfaff
Sebastian studerar vid Lunds universitet och doktorerar för tillfället inom
förbränningsfysik. Sebastian har varit engagerad i ett flertal studentkårer och
andra föreningar. Han ser att han kan bidra med ett doktorandperspektiv i
valberedningens arbete. Med en bred föreningsbakgrund så anser Sebastian
att han är väl insatt i vad som kan behövas för de roller som valberedningen
bereder. För Sebastian så är det av yttersta vikt att valberedningen förvaltar
medlemmarnas förtroende för valberedningens arbete.
Johan Heder
Johan studerar arkivvetenskap vid Karlstad universitet. Johan anser att han
har erfarenhet och kompetens som krävs för att kunna vara delaktig i
processen att ta fram ett förslag till styrelse i SFS som kan lyfta fram
studentrösten på bästa sätt. Johan har tidigare erfarenhet av
nomineringsarbete, planering av liknande processer samt situationer där
flertalet kvalificerade kandidater behöver vägas emot varandra. Han har
tidigare suttit i SFS styrelse.
Simon Froster Delbom
Simon studerar nationalekonomi och statsvetenskap vid Stockholms
universitet. Simon anser att han kommer att göra ett bra jobb med att bereda
framtida presidium, styrelse och revisorer. Simon är enkel att samarbeta med,
tar initiativ och är mycket strukturerad. Simon har ett pragmatiskt och
sakligt förhållningssätt till beredningsarbetet. Sedan knappt ett år tillbaka så
har Simon suttit som vice ordförande i Stockholm universitets studentkår.
Som en del av den rollen så har Simon hjälp till att rekrytera till kårens
kansli samt bereda nomineringar till olika organ.
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