Valberedningens nomineringar till
Föreningen Samhällsvetarna Uppsalas styrelse
för verksamhetsåret 22/23
Valberedningen anser att följande kandidater tillsammans kommer utgöra en inkluderande
och driven förening som välkomnar alla. Samtliga kandidater har visat på stort engagemang
och många är helt nya i styrelsen, vilket vi tror blir en stor tillgång nu när restriktioner
förhoppningsvis är ett minne blott. Alla nominerade är öppna, sociala och drivna personer en utmärkt förutsättning för ett riktigt kul verksamhetsår fyllt med aktiviteter för alla.
Nedan följer valberedningens nomineringar:
ORDFÖRANDE - Louise Hakelius Missirliu
Valberedningen nominerar Louise Hakelius Missirliu till posten som ordförande. Louise har
engagerat sig som ordförande i utbildningsutskottet och även som fadder och kapten. Som en
driven, förstående och målinriktad person kommer hon driva föreningen framåt och få alla att
känna sig välkomna. De inkludernade och kommunikativa förmågor och engagemang för
föreningen anser vi att hon har de egenskaper som vår förening behöver för att utvecklas och
blomstra.
VICE ORDFÖRANDE - Agnes Reiman
Valberedningen nominerar Agnes Reiman till posten som vice ordförande. Med tidigare
erfarenhet inom andra styrelser och med ett aktivt engagemang i samvetarna som både fadder
och kapten har Agnes visat att hon är en driven och ambitiös person. Det är valberedningens
uppfattning att Agnes på posten som vice ordförande kommer att vara ett stort tillskott, och
hjälpa driva föreningen framåt.
SKATTMÄSTARE - Vakant
REVISOR - Vakant
SEKRETERARE - Annie Johansson
Valberedningen nominerar Annie Johansson till sekreterare. Som en organiserad och
strukturerad person kommer hon passa bra i rollen som sekreterare och utföra postens
administrativa uppgifter väl. Med sin härliga energi kommer hon även bli ett tillskott för
styrelsen.
ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Emma Carlén
Valberedningen nominerar Emma Carlén till ordförande i näringslivsutskottet. Emma har
tidigare engagerat sig i föreningen som fadder och kapten. Med ett otroligt driv, energi och
många goda idéer för att göra föreningen mer inkludernade så har Emma rätt förutsättningar
att göra ett bra jobb på denna post och driva den framåt.

VICE ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET - Johan Sundeman
Valberedningen nominerar Johan Sundeman till vice ordförande i näringslivsutskottet. Johan
har visat stort engagemang som fadder tidigare och stort intresse för att engagera sig. Vi tror
att Johan, tillsammans med ordförande, kommer kunna driva många roliga evenemang och
vara en stor tillgång i styrelsen i övrigt.
ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET - Ylva Karlsson
Valberedningen nominerar Ylva Karlsson till ordförande i utbildningsutskottet. Ylva har
storslagna planer för bland annat förbundsdebatten men även valåret i övrigt. Med sitt
politiska intresse och stora engagemang för utbildningsfrågor anser vi att hon är perfekt för
rollen. Hennes strukturella och ordningsamma egenskaper kommer göra henne till en utmärkt
ordförande för utskottet också.
VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET - Clara Hellquist
Valberedningen nominerar Clara Hellquist till vice ordförande i utbildningsutskottet. Med
stort driv för utbildningsfrågor och många kreativa idéer om aktiviteter anser vi att Clara
passar perfekt i utbildningsutskottet. Med engagemang i vår men även andra föreningar ser vi
stor utvecklingspotential hos Clara, och vi tror att vice ordförande i utbildningsutskottet är ett
perfekt första steg i styrelsen för henne.
ORDFÖRANDE AKTIVITETSUTSKOTTET - Oskar Sjödahl
Valberedningen nominerar Oskar Sjödahl till ordförande i aktivitetsutskottet. Oskar har visat
ett stort intresse och engagemang i föreningen genom att dels vara fadder och kapten, men
även vara med i Samquiz och som sångboksanförare. Med roliga planer och idéer för
aktiviteter men även på att göra föreningen till en plats för alla vet vi att Oskar kommer få
föreningen att blomstra.
VICE ORDFÖRANDE AKTIVITETSUTSKOTTET - Tyko Majus
Valberedningen nominerar Tyko Majus till vice ordförande i aktivitetsutskottet. Tyko har
visat ett enormt engagemang inom föreningen och har på bara två terminer hunnit vara med i
diverse projektgrupper samt varit toastmaster på julgasquen. Med planer på flertalet events
och samarbeten mellan utskotten är valberedningen säker på att Tyko kommer att genomföra
förtroendeuppdraget med bravur.

ORDFÖRANDE PR-UTSKOTTET - Jarl Jeding
Valberedningen nominerar Jarl Jeding till ordförande för PR-utskottet. Med kreativa planer
för föreningens grafiska profil anser vi att Jarl är perfekt för rollen. Dessutom har han ett
utmärkt sinne för formgivning och vi blev otroligt imponerade av de arbetsprover som han
hade förberett. Vi anser att Jarl kommer lyfta föreningens kreativa sida till en helt ny nivå.
VICE ORDFÖRANDE PR-UTSKOTTET - Vakant

FOTOGRAF - Jarl Jeding
Valberedningen nominerar Jarl Jeding till fotograf. Vi anser att Jarls kreativa sida är perfekt
för rollen. Som del i PR-utskottet har han även möjlighet att kunna använda bilderna i
föreningens marknadsföring - vilket vi anser är en stor fördel.
MENTORSKAPSANSVARIG SAMHÄLLSVETARNA - Vakant
MENTORSKAPSANSVARIG SAMHÄLLSPLANERARNA - Vakant
IDROTTSANSVARIG - Anna Olsson
Valberedningen nominerar Anna Olsson till idrottsansvarig. Anna har, redan innan hon mitt
under terminen axlade rollen som nuvarande idrottsansvarig, visat framfötterna genom att
vara med och starta upp föreningens löpgrupp “Samlöp”. Utöver detta har Anna visat ett stort
engagemang vad gäller flertalet träningstyper och har ambitioner att utföra flera olika
aktiviteter under kommande år. Anna kommer därmed att vara ett stort tillskott för föreningen
och dess medlemmar.
IDROTTSANSVARIG - Diddi Daoud
Valberedningen nominerar Diddi Daoud till posten som idrottsansvarig. Med en gedigen
bakgrund inom såväl volleyboll som friidrott samt med planer på aktiviteter som yogakvällar
kommer föreningens medlemmar inte bara få chansen att höja pulsen, utan även att släppa
studiestressen. Med avseende på detta är det valberedningens uppfattning att Diddi kommer
att göra ett fantastiskt jobb som idrottsansvarig.

GENERALER HT22 & VT23 - Ajla Jakupovic, Linus Enderstad, Ira Östman
Valberedningen nominerar Ajla Jakupovic, Linus Enderstad och Ira Östman till generaler för
höstterminen 2022 vårterminen 2023. Alla tre har tidigare engagerat sig som faddrar och har
påvisat ett gemensamt stort intresse för att skapa en inspark som välkomnar och inkluderar
alla till vår förening. Ajla, Linus och Ira är samspelta och tillsammans kompletterar de
varandra utmärkt med en blandning av struktur, värme och spex. Med deras härliga energi
och tagg anser vi att de har alla egenskaper en general-trio behöver.

ORDFÖRANDE VALBEREDNINGEN- Robert Spjern
Valberedningen nominerar Robert Spjern till ordförande för valberedningen. Robert har
utöver sitt stora engagemang i föreningen som revisor, fadder och skattmästare även lång
tidigare erfarenhet inom styrelser och valberedningar i flertalet andra föreningar. Med
Roberts tidigare erfarenheter inom föreningslivet i allmänhet och som valberedning i
synnerhet, kommer han på ett kompetent och säkert sätt driva föreningens kommande
valberedningsarbete.
LEDAMOT VALBEREDNINGEN - Hampus Håkansson

Valberedningen nominerar Hampus Håkansson till ledamot i valberedningen. Efter många
engagemang i föreningen dels som vice ordförande och även som general och fadder har han
den erfarenhet av engagemang och styrelsearbetet som krävs för arbetet i valberedningen.
Med sin vilja att utveckla föreningen och ta sig an det arbetet ser vi att Hampus passar
mycket väl i denna roll.
LEDAMOT VALBEREDNINGEN - Felix Hessel
Valberedningen nominerar Felix Hessel till ledamot i valberedningen. Felix har varit
engagerad i flera år i föreningen som fadder ett flertal gånger och som Ordförande för
PR-utskottet. Felix har visat på att han har föreningens bästa i åtanke och viljan att se till att
föreningen lever vidare med många engagerade i framtiden. Vi anser att Felix även har visat
på att han har en bra inblick i styrelsen och är därför är mer än kompetent för att axla rollen
som ledamot i valberedningen.

