
Valberedningens nomineringar till styrelsen verksamhetsåret 18/19 
Nedan följer valberedningens förslag till kommande styrelse verksamhetsåret 18/19. Dessa 
tror valberedningen kommer kunna fortsätta föreningens arbete och utveckling i en positiv 
riktning. Styrelsen kommer vara uppbyggd av en hel del nya ansikten men även äldre 
studenter som varit med i föreningens tidigare arbete vilket vi tror kommer gynna föreningens 
fortsatta utveckling.  
 
Ordförande- Sophia Phylactou, Samhällsplanerare, T3 
Med tidigare erfarenhet som sekreterare i föreningen och med ett sinne för struktur och 
ordning är det ingen tvekan om att Sophia kommer axla rollen som ordförande på bästa sätt. 
Hon har god insikt i föreningsarbetet och har ett stark driv att föra arbetet vidare i samma 
positiva riktning nästkommande verksamhetsår. Sophia har ambitioner att fungera som ett 
stöd till utskotten samt att upprätthålla god kontakt med andra föreningar och institutionen.   

 
Vice ordförande- Tobias Willebrand, Samhällsplanerare T5.  
Med ett enormt engagemang och kärlek till hela föreningen så nominerar vi Tobias 
Willebrand till vice ordförande. Tobias har många års erfarenhet av föreningens arbete bland 
annat som idrottsansvarig där han visat en enorm kämparglöd och laganda. Han har idéer för 
hur rollen som vice ordförande skulle kunna utvecklas och vi tror att Tobias kommer göra ett 
toppenjobb. 
 

Skattmästare - André Borg, Samhällsvetare, T1 
André har bara varit med i föreningen i några veckor men han har redan visat ett starkt 
intresse i att vilja engagera sig i föreningen. Han jobbar just nu på en redovisningsfirma vilket 
gör honom lämpad att bli nästa års skattmästare. 

 
Sekreterare - VAKANT 

 
Ordförande PR-utskottet - Malin Kristoffersson- T3 Samhällsvetare  
Malin har tidigare erfarenhet av föreningsliv då hon bland annat skött en förenings sociala 
medier och hon är och har även varit engagerad i FemSam Uppsala samt i Södermanland-
Nerikes nation vilket vi tror gör henne redo för att ta sig an rollen som ordförande för PR-
utskottet. Med en härlig inställning och stort driv att göra allt hon tar sig an till hundra procent 
vet vi att Malin kommer göra ett bra jobb som ordförande för PR-utskottet.  
 

Vice ordförande PR-utskottet - VAKANT  
 

 

 



Ordförande Näringslivsutskottet- Folke Royen Linton, Samhällsvetare, T2 
Folke har tidigare erfarenhet inom föreningsliv och styrelsearbete och med ett stort 
engagemang och intresse kring näringslivsfrågor tror vi att Folke kommer vara en tillgång för 
föreningen. Valberedningen är övertygad om att han kommer att göra ett mycket fint jobb 
som ordförande för näringslivsutskottet med sin härliga inställning och sitt driv. 

 

Vice ordförande näringslivsutskottet- Louise Glimbert, Samhällsvetare, T1 
Lousie Glimbert nominerar vi till vice ordförande i näringslivsutskottet. Louise pluggar första 
terminen på samhällsvetarprogrammet och har efter invigningen fått ett stort intresse av att 
engagera sig. Louise driv och entusiasm tror vi kommer utveckla utskottet till dess fulla 
potential.  
 

Ordförande utbildningsutskottet - Isabel Gustavsson, Samhällsplanerare T1 
Isabel har snabbt fått ett intresse för att vilja engagera sig i föreningen. Hon har ett starkt 
intresse för just utbildningsfrågor och ett otroligt driv vilket gör henne till en perfekt 
kandidat  för att leda utbildningsutskottet nästa år. 

 
Vice ordförande utbildningsutskottet - Feliks Sjöblom, Samhällsplanerare, T1 
Även fast han är nybliven medlem i föreningen så har Feliks hunnit bygga upp ett stort 
intresse och driv för föreningens fortsatta utveckling. Feliks har tankar och idéer om vad han 
önskar att utskottet ska åstadkomma under kommande verksamhetsår och har ett stort fokus 
på att komplettera studenters studietid. 
 

Mentorsskapsansvarig - John Linder, Samhällsvetare, T2 
John har ett stort intresse och engagemang för föreningsliv och när han blev mottagen av 
föreningen samhällsvetarna förra hösten så kände han att han ville vara med och bidra till 
föreningens fortsatta utveckling. Han har varit föreningsaktiv på annat håll och vi tror att han 
kommer att göra ett utmärkt jobb som ansvarig för mentorsskapen.  
 

Mentorsskapsansvarig - VAKANT 
 

Ordförande aktivitetsutskottet- Ebba Sidh, Samhällsplanerare, T1 
Ebba tror vi i valberedningen kommer att fungera utmärkt som ordförande för 
aktivitetsutskottet då hon har ett stort engagemang och driv i det hon tar sig an. Ebba vill 
fortsätta driva föreningens befintliga evenemang men har även tankar kring vidare utveckling. 
Tillsammans med vice ordförande i utskottet så är vi övertygade om att arbetet i 
aktivitetsutskottet kommer att gå riktigt fint. 

 



Vice ordförande aktivitetsutskottet- Gustav Niläng, Samhällsvetare, T1 
Till posten för vice ordförande nominerar vi Gustav Niläng. Gustav är samvetare och började 
nu i våras och har på den här tiden fått en väldigt positiv bild av föreningen. Gustav är en 
ideespruta och har mycket tankar om hur föreningens aktiviteter skulle kunna utvecklas. 
Gustav är mycket intresserad av musik och hade gärna interagerat det mer i aktiviteterna.  
 

Idrottsansvarig - Frida Jonsson och Jonas Bergkvist, Samhällsplanerare, T3 
Jonas har ett stort idrottsintresse, han har själv hållit på med fotboll och hockey när han var 
yngre.  Även Frida har ett stort idrottsintresse och har hållit på med alla möjliga sporter. De 
har redan spånat idéer för hur man kan försätta utveckla idrottsverksamheten i föreningen. Vi 
tror att dessa två tillsammans kommer att göra ett kanonjobb som idrottsansvariga nästa 
verksamhetsår. 

 
General - Markus Johansson, Samhällsplanerare, T1 
Markus började samhällsvetarprogrammet nu under våren och blev väldigt intresserad av 
föreningens arbete och då framförallt invigningen och välkomnandet av nya studenter. Han 
var delaktig under hela invigningen som recce och har tidigare erfarenhet av spex och annat 
styrelsearbete. Med en väldigt varm, glad och peppande attityd så tror vi att Markus kommer 
att komplettera Marcus väldigt bra och att de tillsammans kommer att anordna två invigningar 
med goda resultat.  

 
General - Marcus Haglund, Samhällsvetare, T3 
Med sitt glada humör och sin utåtriktade personlighet ser vi Markus som en utmärkt kandidat 
till general. Han har tidigare varit fadder under två terminer i rad där hans lag vunnit flera 
priser. Markus ser föreningens viktigaste uppgift som att välkomna de nya studenterna på 
bästa möjliga vis och att alla ska få känna sig inkluderade. 
 
 
Fotograf - Frida Jonsson, Samhällsplanerare, T3  
Frida är ett ansikte som det flesta i föreningen känner igen då hon är nästan alltid närvarande 
på föreningens olika arrangemang, vilket är perfekt för rollen som fotograf. Hon har varit 
fadder två gånger och sitter med i projektgrupper, så hon har en bra inblick i hur föreningen 
funkar. 

 
 
 

	


