Valberedningens nomineringar till kommande styrelse 2017
Valberedningen tror att dessa kandidater kommer att utforma en bra styrelse
tillsammans samt bidra till en fortsatt positiv utveckling för föreningen. Det är en bra
blandning av medlemmar med tidigare engagemang inom föreningen men också en
hel del nya ansiktet som vi tror kommer tillföra mycket energi och nya idéer till
föreningen.
Valberedningens nomineringar:
Ordförande - Madeleine Engström, samhällsvetare, T3
Hon har tidigare erfarenhet av styrelsearbete och inblick i föreningen samhällsvetarna då hon
bl.a suttit som vice ordförande i utbildningsutskottet. Med stora visioner för föreningens
framtid och utveckling, känns hon som den perfekta ledarrollen för vår förening blivande
styrelse. Vi tror att hon kommer att kunna stötta och utveckla utskotten och de andra
posterna.
Vice ordförande - Emelie Hägerström, samhällsvetare, T3
Med stort driv och engagemang för föreningen, samt tidigare erfarenheter av
styrelseuppdrag, ser vi Emelie som en utmärkt kandidat till vice ordförande posten. Vi tror att
hon kommer att kunna föra en bra dialog mellan föreningen och de olika sektionerna som
uppdraget kräver.
Skattmästare - Rebecca Samuelsson, samhällsvetare, T4
Med hennes intresse för ekonomi och tidigare erfarenhet av budgetering och ekonomiskt
arbete, anser vi att Rebecka skulle bli en bra skattmästare. Som tidigare general i föreningen
har hon en bra inblick i föreningen och dess arbete. Hon har därmed också haft ett nära
samarbete med nuvarande kassör vilket vi ser som en fördel.
PR-ansvarig - Sanna Neumann, samhällsvetare, T4
Med goda kunskaper inom PR och marknadsföring samt tidigare erfarenhet av
styrelsearbete, anser vi att Sanna kan vidareutveckla föreningens ansikte utåt men även
förvalta det som tidigare gjort inom PR-området.
Sekreterare - Sophia Phylactou, samhällsplanare, T1
Med sitt intresse för organisering och struktur, tycker vi att Sophia är en bra kandidat för
sekreterarposten. Hon har tidigare erfarenheter av samordning och administration vilket gör
henne lämplig för rollen.
Ordförande näringslivsutskottet - Joanna Nathanson, samhällsvetare, T1
Med sitt brinnande intresse för näringslivsfrågor och föreningens framtid inom
näringslivssektorn, anser vi att Joanna kommer vidareutveckla utskottet på ett positivt sätt.
Som tidigare vice ordförande och suppleant i en styrelse har hon erfarenheter som är högst
relevanta för rollen.
Vice ordförande näringslivsutskottet - Marcus Haglund, samhällsvetare, T1
Med en enorm energi och tidigare inblick i utskottet, då han för närvarande sitter i
sponsorgruppen, ser vi Marcus som en bra kandidat till vice ordförande. Med hans driv och
entusiasm tror vi att han kommer vara en frisk fläkt för utskottet och föreningen.
Ordförande aktivitetsutskottet - Emil Kahlbom, samhällsvetare, T3
Emil har under sin tid i föreningen visat stort engagemang och intresse för föreningens
aktiviteter. Han har suttit i tidigare projekt för föreningen och har stor erfarenhet från

arbetslivet som vi anser är relevant för rollen. Emil har goda idéer på utveckling inom
aktivitetsutskottet och vi tror att han kommer vara en tillgång för föreningen.
Vice ordförande aktivitetsutskottet - Saga Nyblom, samhällsvetare, T1
Med stor vilja och ett stort driv för organisering av aktiviteter tror vi att Saga kommer att göra
ett utmärkt arbete i rollen som vice ordförande för aktivitetsutskottet. Hon har erfarenhet av
att planera event och ansvara för dem, Saga har en mängd bra idéer på nya aktiviteter för
föreningen och vad som kan göras i framtiden.
Idrottsansvarig - Vakant
Ordförande utbildningsutskottet - Daniel Meleaku, samhällsvetare, T2
Som nuvarande mentor har Daniel en ett driv för medlemmarnas utbildning och ett genuint
intresse för utbildningsfrågor. Han har även tidigare vana av ideellt styrelsearbete. Därför
anser vi att han kan få utbildningsutskottet att fortsätta sin utveckling.
Vice ordförande utbildningsutskottet - Linnéa Andersson, samhällsvetare, T2
Då utbildningsfrågor ligger Linnéa varmt om hjärtat har hon ett stort intresse för föreningens
fortsatta utveckling inom området. Hon vill få fler medlemmar engagerade i deras utbildning
samt skapa en länk mellan studietiden och det kommande arbetslivet. Hon har tidigare
kunskaper av inom styrelsearbete efter flera år av ideellt engagemang.
Mentorskapsansvarig - Max Kelbel, samhällsvetare, T1
Med stor glädje av mentorskapsmötena vill Max behålla den höga standarden samt fortsätta
att förmedla kunskap till de nya studenterna i föreningen. Han har tidigare haft ansvar för
välkomnandet av nya medlemmar i en organisation och älskar att jobba på gräsrotsnivå. Max
är samhällsvetarna.
Mentorskapsansvarig - Sofia Millbert, samhällsplanare, T1
Med goda egna uppleveser av mentorskapet vill Sofia bidra till att nästa generation
samhällsvetar får samma fina mottagande. Hon har engagerat sig i bland annat anordnandet
av “planerarnas dag” och vi tror att hennes engagemang som mentorskapsansvarig kommer
att bli värdefullt för föreningen. Sofia är samhällsplanerare.
General - Viktoria Hallmans, samhällsvetare, T2
Med sitt glada humör och sin utåtriktade personlighet ser vi Viktoria som en utmärkt kandidat
till general. Hon har tidigare visat ett stort intresse för föreningens nya medlemmar och aktivt
deltagit i tidigare invigningar. Viktoria ser föreningens viktigaste uppgift som att välkomna de
nya studenterna på bästa möjliga vis och att alla ska få känna sig inkluderade.
General - Elvi Weckman, samhällsvetare, T2
Med en härlig energi och viljan att lära känna nya människor är vi säkra på att Elvi kommer
välkomna nya medlemmar med ödmjukhet och värme. Hon kommer se till att de nya
studenternas första tid i föreningen blir oförglömlig. Tillsammans med Viktoria kommer de bli
ett fantastiskt radarpar som välkomnar våra nya studenter.
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