
 

 
Valberedningens nomineringar till Föreningen Samhällsvetarna Uppsalas 

styrelse för verksamhetsåret 19/20 
 
Valberedningen anser att följande kandidater tillsammans kommer utgöra en driven och aktiv styrelse. 
Med en variation av erfarenheter och idéer tror vi den nya styrelsen kommer lägga grunden för ett 
blomstrande verksamhetsår och fortsätta föra föreningen framåt i en positiv riktning. Nedan följer 
valberedningens nomineringar: 
 
ORDFÖRANDE - Gustav Niläng, T3 
Valberedningen nominerar Gustav Niläng till posten som ordförande. Gustav läser sin tredje termin på 
samhällsvetarprogrammet och har tidigare suttit som vice ordförande i aktivitetsutskottet, detta har 
gett honom god insikt i styrelsearbetet. Vi anser att hans framåtanda och energi tillsammans med 
värdefulla erfarenheter gör honom till rätt person att leda och utveckla föreningen.  
 
VICE ORDFÖRANDE 
Vakant 
 
SKATTMÄSTARE 
Vakant 
 
SEKRETERARE - Lovisa Snickars, T2 
Valberedningen nominerar Lovisa Snickars till sekreterare. Vi anser att hon med sin uppmärksamhet 
och fallenhet för struktur kommer göra ett gott jobb som sekreterare. Hennes intresse och vilja till 
engagemang kommer vara ett bra tillskott till föreningen.  
 
ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Anastasija Poprjaduhha, T3 
Valberedningen nominerar Anastasija Poprjaduhha till ordförande för näringslivsutskottet.  
Hon har tidigare varit engagerad i Uppsalaekonomerna där hon bland annat ordnat en studieresa till 
Hong Kong. Med sina goda erfarenheter och nya idéer är vi övertygade om att hon kommer driva 
utskottet framåt.  
 
VICE ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Emma Andersson, T2 
Valberedningen nominerar Emma Andersson till vice ordförande för näringslivsutskottet. Emma läser 
sin andra termin på samhällsvetarprogrammet och har tidigare engagerat sig som fadder. Med sin 
framåtanda och intresse för näringslivsfrågor anser vi henne en värdefull kandidat som kommer ta sig 
an rollen med stort engagemang.  
 
ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET - Isabel Duchens-Harnisch, T2 
Valberedningen nominerar Isabel Duchens-Harnisch till ordförande i utbildningsutskottet. Med en 
vision om utökade samarbeten med andra föreningar tror vi hon kommer öka föreningens synlighet på 
ett positivt sätt. Med många spännande idéer och förslag på aktiviteter med en bredd av perspektiv 
anser vi henne ett stabilt tillskott till styrelsen.  
VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET - Fatima Behi, T1 
Valberedningen nominerar Fatima Behi till vice ordförande i utbildningsutskottet. Med sitt intresse för 



 

föreningen och vilja att engagera sig anser vi henne ett värdefullt tillskott till styrelsen. Med en bredd 
av nya idéer och entusiasm för samhällsfrågor kommer hon bidra med givande aktiviteter som 
komplementerar föreningsmedlemmarnas studietid.  
 
ORDFÖRANDE AKTIVITETSUTSKOTTET - Benjamin Samuelsson, T1 
Valberedningen nominerar Benjamin Samuelsson till ordförande för aktivitetsutskottet. På ett 
ansvarsfullt och entusiastiskt vis ämnar han förgylla studietiden för föreningens medlemmar. Med en 
variation av aktivitetsförslag anser vi att Benjamin kommer föra aktivitetsutskottet vidare med bravur.  
 
VICE ORDFÖRANDE AKTIVITETSUTSKOTTET - Maja Rudin, T2 
Valberedningen nominerar Maja Rudin till vice ordförande för aktivitetsutskottet. Med sin helhjärtade 
vilja att ge föreningens medlemmar en aktiv studietid samt sina tidigare engagemang i föreningens 
projektgrupper anser vi Maja ett strålande tillskott till styrelsen.  
 
ORDFÖRANDE PR-UTSKOTTET - Jakob Sundin, T5 
Valberedningen nominerar Jakob Sundin till ordförande i PR- utskottet. Nyligen hemkommen från 
Singapore är han full av nya idéer och intryck att dela med föreningen. Med ett brinnande intresse för 
estetik och media anser vi Jakob väl lämpad för rollen som PR-ansvarig.  
 
VICE ORDFÖRANDE PR-UTSKOTTET- Claudia Kynman, T2 
Valberedningen nominerar Claudia Kynman till vice ordförande i PR- utskottet. Med en kreativ ådra 
och ett intresse för grafisk formgivning tillsammans med goda erfarenheter inom webbdesign anser vi 
Claudia ett utmärkt tillskott till styrelsen.  
 
MENTORSKAPSANSVARIG - Signe Rudhe, T2 
Valberedningen nominerar Signe Rudhe till rollen som mentorskapsansvarig. Hon har tidigare 
erfarenhet som mentor och värdesätter det pedagogiska utbytet studenter emellan. Med god insikt i 
mentorskapets betydelse för nya studenter är hon redo att föra arbetet vidare med stort engagemang.  
 
MENTORSKAPSANSVARIG 
Vakant 
 
IDROTTSANSVARIG - Maja Lundquist, T2 
Valberedningen nominerar Maja Lundquist till idrottsansvarig. Med sin sprudlande entusiasm för 
idrotter av alla dess slag och viljan att engagera andra medlemmar i dessa aktiviteter anser 
valberedningen att Maja kommer göra ett toppenjobb som idrottsansvarig.  
 
IDROTTSANSVARIG - Sebastian Runbom, T1 
Valberedningen nominerar Sebastian Runbom till idrottsansvarig. Med sin aktiva livsstil och öppna 
inställning till en mångfald av idrotter anser vi att Sebastian kommer bidra med givande aktiviteter till 
föreningens medlemmar.  
 
 
GENERALER - Malin Kristoffersson, T5 och Julia Emanuelsson, T2 
Valberedningen nominerar Malin Kristoffersson och Julia Emanuelsson till rollerna som generaler. 
Med sina goda erfarenheter som både faddrar och kaptener vet de vad som krävs för att genomföra en 



 

bra invigning. Med en imponerande framförhållning kommer de bidra med värdefull struktur och är 
redo att på ett skickligt sätt hantera de svårigheter generalposten kan medföra. Vi tror att Malin och 
Julia kommer ge föreningen en invigning den sent kommer glömma.  
Vi rekommenderar att Malin och Julia tillsätts som generaler terminerna HT19 och VT20.  
 
FOTOGRAF - Laura Aslami, T1 
Valberedningen nominerar Laura Aslami till rollen som föreningens fotograf. Med sin stora passion 
och intresse för fotografering söker hon att fånga föreningens höjdpunkter. Vi tror att hon med 
skicklighet kommer föreviga föreningens minnesvärda stunder.  
 
 
 

Vi vill varmt tacka alla som sökt och gläds över engagemanget och intresset. Vi 
uppmanar er alla att söka även nästa verksamhetsår! 

 
 
 
 
 
 
 


