
Valberedningens nomineringar /ll  
Föreningen Samhällsvetarna Uppsalas styrelse  

för verksamhetsåret 20/21 

Valberedningen anser aA följande kandidater /llsammans kommer utgöra en 
driven och ak/v styrelse. Med en varia/on av erfarenheter och idéer tror vi aA den nya 
styrelsen kommer lägga grunden för eA blomstrande verksamhetsår och fortsäAa föra 
föreningen framåt i en posi/v riktning. Nedan följer valberedningens nomineringar: 

ORDFÖRANDE - Malin Kristoffersson 
Valberedningen nominerar Malin Kristoffersson till posten som ordförande. Malin har tidigare 
varit PR-ansvarig, general under två terminer och fadder oräkneliga gånger. Med hennes 
utåtriktade personlighet och gedigna erfarenhet av styrelsearbete är vi säkra på att Malin är 
rätt person att utveckla och leda föreningen framåt.  

VICE ORDFÖRANDE - William Lundell 
Valberedningen nominerar William Lundell till vice ordförande. William har tidigare varit 
engagerad i föreningen som fadder, kapten och i projektgrupp för vårbalen. Med sitt 
inkluderande och öppna bemötande, engagemang för styrelsen och intresse för 
studierelaterade frågor tror vi att han kommer ta sig an rollen som vice ordförande på bästa 
sätt. 

SKATTMÄSTARE - Robert Spjern 
Valberedningen nominerar Robert Spjern till skattmästare. Robert har lång erfarenhet av 
föreningsekonomiskt arbete och många intressanta idéer för föreningens framtid. Vi tror att 
Robert med sitt gedigna intresse för ekonomi kommer kunna tillföra mycket i rollen som 
skattmästare.  

SEKRETERARE - Moa Wahlborg 
Valberedningen nominerar Moa Wahlborg till sekreterare. Vi anser att hon med en fallenhet 
för struktur och noggrannhet kommer att göra ett bra jobb som sekreterare. Med sin breda 
erfarenhet av föreningsarbete tror vi att hon kommer att vara en tillgång för föreningen under 
kommande verksamhetsår.  

ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Nora Grosselius 
Valberedningen nominerar Nora Grosselius till ordförande i näringslivsutskottet. Nora är en 
utåtriktad och driven person med en förmåga att finna lösningar. Med sitt stora intresse av att 
etablera kontakt och föra dialog med olika företag, tror vi att hon kommer axla rollen som 
ordförande i näringslivsutskottet på ett utmärkt sätt.  

VICE ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Tyra Nilsson 
Valberedningen nominerar Tyra Nilsson till vice ordförande i näringslivsutskottet. Under 
invigningen har Tyra fattat tycke för föreningen och vill nu bidra med sitt engagemang. Med 
hennes tidigare arbetserfarenheter av företagskontakt och idéer för nya event tror vi att hon 
skulle vara en passande kandidat för rollen. 



ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET - Amanda Odeen 
Valberedningen nominerar Amanda Odeen till ordförande i utbildningsutskottet. Hon har 
många tankar och idéer om vad hon önskar att utskottet ska åstadkomma samt ett stort fokus 
på att komplettera medlemmarnas studietid. Med ett intresse för planering och en vilja att 
inkludera många olika perspektiv anser vi henne vara lämpad att leda utskottet. 

VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET - MaKlda Lundh 
Valberedningen nominerar Matilda Lundh till vice ordförande i utbildningsutskottet. Vi tror 
att Matilda med sina egenskaper av att vara strukturerad, välplanerad och kreativ kommer 
vara ett perfekt tillskott till föreningens utbildningsutskott. Hon har även ett genuint intresse 
av utbildnings- och klimatfrågor.  

ORDFÖRANDE AKTIVITETSUTSKOTTET - SKna Meyerson 
Valberedningen nominerar Stina Meyerson till ordförande för aktivitetsutskottet. Stina är på 
sin första termin som medlem i föreningen, men på sin fjärde termin som frikursare. Med 
hennes gedigna erfarenhet av planering och vana av ansvarsbärande roller samt driv och 
energi tror vi att hon är en väl passande kandidat för rollen. Med nya idéer och kreativitet 
kommer Stina vara ett tillskott för nästkommande styrelse.  

VICE ORDFÖRANDE AKTIVITETSUTSKOTTET - Jakob BergentoN 
Valberedningen nominerar Jakob Bergentoft till vice ordförande för aktivitetsutskottet. Jakob 
är inne på sin andra termin och har sedan tidigare erfarenhet av att vara fadder och kapten. 
Med sitt öppna och inkluderande sätt, samt vilja för att skapa en rolig studietid för andra, 
tillsammans med nya idéer för utskottet tror vi att Jakob är en utmärkt kandidat för rollen.  

ORDFÖRANDE PR-UTSKOTTET - Fanny Jansson 
Valberedningen nominerar Fanny Jansson till ordförande i PR-utskottet. Hon hoppade in i PR-
utskottet under vintern HT19 och har sedan dess varit en mycket uppskattad del av styrelsen. 
Med en fingertoppskänsla för retorik, många nya idéer samt en vana att använda 
redigeringsprogram ser vi henne som en naturlig ledare för PR-utskottet under kommande 
verksamhetsår.  

VICE ORDFÖRANDE PR-UTSKOTTET - MaKlda Sarri Mehr 
Valberedningen nominerar Matilda Sarri Mehr till vice ordförande i PR-utskottet. Hon är en 
utåtriktad och kommunikativ person med många roliga och smarta idéer på lager. Hennes 
gedigna intresse för grafisk design, positiva inställning och vilja att utvecklas gör henne till en 
väldigt lämpad kandidat för denna styrelsepost.  

MENTORSKAPSANSVARIG - Jenny Blomqvist 
Valberedningen nominerar Jenny Blomqvist till mentorskapsansvarig. Jenny går sin andra 
termin och har erfarenhet av att vara mentor för samhällsvetarna. Hon värdesätter det 
pedagogiska utbytet studenter emellan och har även sedan tidigare erfarenhet av rollen som 
ledare. Med sitt driv och engagemang tror vi att Jenny kommer vara ett väl passande tillskott 
för föreningen.   
  



MENTORSKAPSANSVARIG 
Vakant 

IDROTTSANSVARIG - Fanny Gunnarsson 
Valberedningen nominerar Fanny Gunnarsson till idrottsansvarig. Då hon besitter ett stort 
intresse för sport och idrott samt en vilja att inkludera fler anser vi att hon kommer att göra ett 
utmärkt jobb i rollen som idrottsansvarig. Tidigare erfarenhet av styrelsens arbete och många 
nya idéer talar för att hon kommer att bidra till föreningens arbete på bästa sätt.  

IDROTTSANSVARIG - Johan Persson 
Valberedningen nominerar Johan Persson till idrottsansvarig. Han har självklart ett 
långtgående intresse av sport och idrott samt en förmåga att finna lösningar på de problem 
som uppstår. Med sina kreativa och roliga idéer och erfarenhet av tidigare styrelsearbete inom 
PR tror vi att Johan är en utmärkt kandidat för denna roll.  

GENERALER HT20 - Emma PeUersson, Isac Jonsson, Joel Lomäng 
Valberedningen nominerar Emma Pettersson, Isac Jonsson samt Joel Lomäng till generaler för 
höstterminen 2020. Emma sitter just nu som vice ordförande för utbildningsutskottet, samt har 
sedan tidigare erfarenhet av att vara fadder. Både Isac och Joel har går sin tredje termin och 
har båda erfarenhet av att vara fadder, kapten samt vunnit utmärkelsen ”Årets lag”. Som trio 
är de en välplanerad och inkluderande grupp med hög närvaro samt erfarenhet av invigningar. 
Vi tror att dessa tre engagerade studenter kommer ta sig an rollen som generaler på ett galant 
sätt.  

GENERALER VT21 - Emma Olsson, Hampus Håkansson, Josefine Wallbom 
Valberedningen nominerar Emma Olsson, Hampus Håkansson och Josefine Wallbom till 
generaler för vårterminen 2021. Samtliga läser sin andra termin på Samhällsvetarprogrammet 
och var faddrar tillsammans i våras. De har under tiden som faddrar visat en väl fungerande 
gruppdynamik samt en god balans mellan deras personliga egenskaper. Sammantaget är de ett 
tight gäng med sinne för inkludering som har visat stor vilja att engagera sig och skapa en 
oförglömlig invigning för de nya medlemmarna.  
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Vi vill varmt tacka alla som sökt och gläds över engagemanget och intresset.  

Vi uppmanar er alla aA söka även nästa verksamhetsår!
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