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Valberedningens rapport till studentrådet 14 november 2020 (Del 1)
INLEDNING
Enligt ”Arbetsordning för valberedningen” ska valberedningen dels presentera
ett förslag till de val som studentrådet har att förrätta vid studentrådet den 14
november, dels beskriva det arbetssätt som använts under beredningen samt redogöra för vilka bedömningskriterier som använts vid bedömningen av kandidaterna.
Bifogat till handlingarna finns kandidaternas CV och personliga brev.

INKOMNA NOMINERINGAR
UTLYSTA UPPDRAG

INKOMNA NOMINERINGAR

Styrelsen för SSSB
× 2 ledamöter
×
1 suppleant
Sakrevisor för SSSB
Sakrevisorssuppleant för SSSB
Auktoriserad revisor för SSSB
Auktoriserad revisorssuppleant för
SSSB

3

1
0
1

VALBEREDNINGEN 2020/21
2020-10-30
Leif Karlsson (sammankallande), Sara Emnegard,
Linnea Eriksson & Daniel Kyriacou
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG & MOTIVERINGAR
KANDIDAT

UPPDRAG

MANDATPERIOD

Edward Axel Imanuelson

Ledamot i styrelsen för
SSSB
Ledamot i styrelsen för
SSSB
Suppleant i styrelsen för
SSSB
Sakrevisor för SSSB
Sakrevisorssuppleant för
SSSB
Auktoriserad revisor för
SSSB
Auktoriserad revisor för
SSSB

2021-01-01 – 2022-12-31

Laura Andersson
Nikita Zabzine
Sabine Pettersson
Vakant
Magnus Thorling, PwC
Helena Ehrenborg, PwC

2021-01-01 – 2022-12-31
2021-01-01 – 2022-12-31
2021-01-01- 2021-12-31
2021-01-01- 2021-12-31
2021-01-01- 2021-12-31
2021-01-01- 2021-12-31

EDWARD AXEL IMANUELSON | LEDAMOT I STYRELSEN FÖR SSSB
Valberedningen förordar Edward Axel Imanuelson, nominerad av Jimmy Eriksson, medlem i SUS, till ordinarie ledamot i styrelsen för SSSB.
Edward har en god bakgrund vad gäller erfarenhet både i Studentstockholm
samt dess bostadsmarknad där han suttit som styrelseledamot i SUS samt även
Stockholms studenthyresgästers förening (SSF), där han suttit på flera stolar genom åren. Edward uppvisar god förståelse om vad uppdraget innebär och sitter
på stor kompetens inom området. Vidare tror valberedningen att Edward kommer bistå SSSB:s styrelse med konstruktiv kritik och en stark vilja för att arbeta
för alla studenters bästa.
Valberedningens samlade bedömning om Edwards kompetens och lämplighet
som styrelseledamot är att han skulle vara ett starkt tillskott till SSSB:s styrelse.
LAURA ANDERSSON | LEDAMOT I STYRELSEN FÖR SSSB
Valberedningen förordar Laura Andersson, nominerad av sig själv i enlighet med
den fria nomineringrätten, till ledamot i styrelsen för SSSB.
Laura har tidigare erfarenhet som ledamot i SSSB:s Bostadsdelegation (BD). Vidare har hon mycket erfarenhet från Medicinska Föreningen där hon suttit på
flera poster, bland annat som vice ordförande och vice talman i fullmäktige.
Laura har dessutom varit ledamot i SSCO:s styrelse. Laura har ett driv att stå
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upp för studentnyttan på Stockholms bostadsmarknad och kommer att kunna
bidra med studentperspektivet till SSSB:s styrelse enligt valberedningens bedömning. Vidare så ger hennes kombinerade erfarenheter av ideellt engagemang från
både MF och SSCO och som ledamot i BD verktygen för en bra ledamot i SSSB:s
styrelse enligt vår bedömning.
Valberedningen bedömer att hon kommer kunna bidra positivt till SSSB:s verksamhet i rollen som ordinarie ledamot i styrelsen.
NIKITA ZABZINE | SUPPLEANT I STYRELSEN FÖR SSSB
Valberedningen förordar Nikita Zabzine, nominerad av sig själv i enlighet med
den fria nomineringrätten, till suppleant i styrelsen för SSSB.
Nikita har ett engagemang som sträckt sig över flera år inom Stockholms studentvärld. Han sitter i SSCO:s styrelse som suppleant och som bostadspolitisk
talesperson. Tidigare har han även engagerat sig i Stockholms Universitets Studentkår. Nikita har kunskaper i hur SSSB fungerar genom sitt engagemang i
SSCO.
Valberedningen bedömer att Nikita kommer kunna bidra på ett positivt sätt till
SSSB:s verksamhet och att han kommer ha studenternas perspektiv som huvudfokus i rollen som suppleant i styrelsen.
SABINE PETTERSSON | SAKREVISOR FÖR SSSB
Valberedningen förordar Sabine Pettersson, nominerad av valberedningen, till
sakrevisor.
Sabine Pettersson har tidigare innehaft posten som sakrevisorssuppleant för
SSSB samt för SSCO. Valberedningen tror att kontinuitet är bra för detta uppdrag, eftersom SSSB är en stor och komplex organisation.
Vi förordar därmed Sabine nu till uppdraget som ordinarie sakrevisor.
MAGNUS THORLING, PWC | AUKTORISERAD REVISOR FÖR SSSB
Valberedningen förordar Magnus Thorling (PwC), nominerad av valberedningen, till auktoriserad revisor.
Valberedningen har valt att inte aktivt bereda detta uppdrag, eftersom det är att
betrakta som en affärsuppgörelse mellan SSSB och revisionsbyrå. Vi har dock
haft en dialog med både SSSB och ordförande för SSCO, så vi ställer oss bakom
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den inkomna nomineringen och förordar Magnus Thorling (PwC).
HELENA EHRENBORG, PWC | AUKTORISERAD SAKREVISORSSUPPLEANT FÖR SSSB
Valberedningen förordar Helena Ehrenborg (PwC), nominerad av Valberedningen, till auktoriserad revisorssuppleant.
Valberedningen har valt att inte aktivt bereda detta uppdrag, eftersom det är att
betrakta som en affärsuppgörelse mellan SSSB och revisionsbyrå. Vi har dock
haft en dialog med både SSSB och ordförande för SSCO, så vi ställer oss bakom
den inkomna nomineringen och förordar Helena Ehrenborg (PwC).

VALBEREDNINGENS ARBETSPROCESS
Arbetet har utgått från valberedningens arbetsordning, SSCO:s stadga samt
praxis inom organisationen. Valberedningen har hållit digitala möten i helgrupp
och i övrigt skött löpande kontakt via digitala kanaler. Den aktiva fasen av arbetet inleddes i början av september.
Valberedningen har med hänsyn till covid-19 inte besökt medlemskårerna för att
presentera uppdragen utan har uppmuntrat kårerna till att marknadsföra uppdragen.
Sammanlagt inkom sex nomineringar inom nomineringsperioden. Efter nomineringsperiodens slut har digitala intervjuer genomförts med de tre kandidaterna
till SSSB:s styrelse. Tre ledamöter från valberedningen har deltagit vid varje intervju. En ledamot har lett intervjun och en har skrivit minnesanteckningar. Intervjuerna har genomförts utifrån en för varje uppdrag gemensam mall i syfte att
eftersträva likvärdighet.
I våra bedömningar har valberedningen utgått från följande övergripande bedömningskriterier:
UPPDRAG

BEDÖMNINGSKRITERIER

Styrelsen för SSSB:
2 ledamöter

-Erfarenhet av styrelsearbete
-Kunskaper om bolagsstyrning
-Erfarenhet av att vara studentrepresentant Samarbetsförmåga
-Kunskaper om studentbostäder och studentbostadsmarknaden
-Relevant spetskompetens
-Erfarenhet av styrelsearbete

Styrelsen för SSSB
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1 suppleant

Sakrevisor för SSSB
Sakrevisorssuppleant för SSSB
Auktoriserad revisor för SSSB
Auktoriserad revisorssuppleant för
SSSB

-Kunskaper om bolagsstyrning
-Erfarenhet av att vara studentrepresentant Samarbetsförmåga
-Kunskaper om studentbostäder och studentbostadsmarknaden
-Relevant spetskompetens
-Förtroende inom SSCO
-Tidigare erfarenheter av revision
-Kunskaper om SSSB
-Förtroende inom SSCO
-Tidigare erfarenheter av revision
-Kunskaper om SSSB
-Förankring hos SSSB
-Förankring hos SSSB

Valberedningen har varit enig i samtliga beslut. Efter att beslut om förordningar
fattats har samtliga kandidater kontaktats och getts möjlighet att dra tillbaka sin
kandidatur eller acceptera sitt förordnande, samt yttra sig över valberedningens
utlåtande.
Vi har genomgående strävat efter att genomföra vårt uppdrag på ett professionellt och gediget sätt. Vi har varit måna om att, under nomineringsperioden,
framstå som tillgängliga för och uppmuntrade till potentiella sökanden. Vi har
sökt sprida en positiv bild av de möjligheter som de utlysta uppdragen innebär.
Under beredningsfasen har vi sökt säkerställa en likvärdig behandling av samtliga
kandidater. Ett genomgående tema har varit att söka inge, och förtjäna, ett starkt
förtroende för valberedningens arbete hos samtliga berörda.
Även om vi är nöjda med de förordningar som lämnas får det konstateras att antalet inkomna nomineringar är något lågt. Inför studentrådet i vår för vi gärna en
dialog med medlemskårer och SSCO:s styrelse om hur vi tillsammans kan arbeta
för ökad marknadsföring av uppdragen och ökat antal nomineringar till de utlysta uppdragen.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
SAKREVISOR OCH SAKREVISORSSUPPLEANT FÖR SSSB
Valberedningen valde att ha direktkontakt med kandidaterna och att stämma av
med ordförande för SSCO, men valberedningen gjorde inga intervjuer eller referenstagning med kandidaterna:
• Eftersom det enbart inkom en nominering och det handlar om omval
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•

Kandidaten har under flera år haft motsvarande positioner inom SSCO
och det finns således ett etablerat förtroende för personen

AUKTORISERAD REVISOR OCH AUKTORISERAD SAKREVISORSSUPPLEANT FÖR SSSB
Valberedningen valde att stämma av med SSSB och ordförande för SSCO, men
valberedningen gjorde inga intervjuer eller referenstagning med kandidaterna:
• Eftersom uppdragen i praktiken handlar om en affärsuppgörelse mellan
en stor kund (SSSB) och en revisionsbyrå.
JÄV
Valberedningen har utgått från arbetsordningens definition av jäv samt vid behov av tolkning sitt samlade omdöme.
I ovan presenterade förslag har inget jäv rapporterats från någon av valberedningens ledamöter.
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Valberedningens rapport till studentrådet 14 november 2020 (Del 2)
INLEDNING
Enligt ”Arbetsordning för valberedningen” ska valberedningen dels presentera
ett förslag till de val som studentrådet har att förrätta vid studentrådet den 14
november, dels beskriva det arbetssätt som använts under beredningen samt redogöra för vilka bedömningskriterier som använts vid bedömningen av kandidaterna.
Bifogat till handlingarna finns kandidaternas CV och personliga brev.

INKOMNA NOMINERINGAR
UTLYSTA UPPDRAG

INKOMNA NOMINERINGAR

Vice ordförande för SSCO
Styrelseledamöter för SSCO

1
2

VALBEREDNINGEN 2020/21
2020-11-03
Leif Karlsson (sammankallande), Sara Emnegard,
Linnea Eriksson & Daniel Kyriacou
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG & MOTIVERINGAR
KANDIDAT

UPPDRAG

MANDATPERIOD

Emilia Kaufeldt

Vice ordförande, SSCO

2021-01-01 – 2021-06-30

Nikita Zabzine

Styrelseledamot, SSCO

2021-01-01 – 2021-06-30

Sebastian Villarroel

Styrelseledamot, SSCO

2021-01-01 – 2021-06-30

EMILIA KAUFELDT | VICE ORDFÖRANDE, SSCO
Valberedningen förordar Emilia Kaufeldt, nominerad av sig själv i enlighet med
den fria nomineringsrätten, till vice ordförande för SSCO.
Emilia Kaufeldt är idag ordförande för Studentkåren DISK och har tidigare varit
engagerad i CL- sektionen på KTH. Hon har under verksamhetsåret 20/21 varit
ledamot i SSCO:s styrelse och även varit förbundssekreterare för styrelsen.
Emilia har visat ett driv och ett engagemang i styrelsen som ger valberedningen
förtroende för att hon skulle bli en utmärkt vice ordförande.
Valberedningen tror att Emilia är en kandidat värdig rollen och hon kommer att
komplettera Oskar bra i presidiet och förordar därför Emilia till vice ordförande
för SSCO.
Mot bakgrunden av att Emilia Kaufeldt, ledamot i SSCO:s styrelse, förordas som vice
ordförande vill valberedningen förbereda för fyllnadsval av en vakant ledamotspost för
eventualiteten att studentrådet så beslutar. Detta skulle lämna en ledamotspost i
styrelsen vakant.
I händelse av att vakansen aktualiseras så förordar valberedningen enligt följande:
• nominera Sebastian Villarroel till styrelsen för SSCO med mandatperiod fram
till och med 2021-06-30, se nedan.
NIKITA ZABZINE | STYRELSELEDAMOT, SSCO
Valberedningen förordar Nikita Zabzine, nominerad av sig själv i enlighet med
den fria nomineringsrätten, till ledamot för styrelsen för SSCO.
Nikita sitter idag som suppleant i SSCO:s styrelse och även som bostadspolitisk
rådgivare. Tidigare har han varit engagerad i kårfullmäktige i Stockholms
universitets studentkår.
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Hans ambitioner är att förbättra studielivet för Stockholms studenter genom
SSCO och Nikita har visat ett stort intresse för arbete i SSCO:s styrelse och
verksamhet.
Då Nikita redan är en del av SSCO:s styrelse och sitter på mycket viktig kunskap
och erfarenheter om SSCO anser valberedningen att det är ett naturligt val att
förorda Nikita som ordinarie ledamot i styrelsen.
Mot bakgrunden av att Nikita Zabzine, suppleant i SSCO:s styrelse, förordas som
ordinarie ledamot vill valberedningen förbereda för eventualiteten att studentrådet så
beslutar. Detta skulle lämna en suppleantpost i styrelsen vakant. Då inte tillräckligt antal
nomineringar inkommit för att täcka denna post har inte valberedningen kunnat
förbereda en kandidat till denna hypotetiska vakans.
I händelse av att vakansen aktualiseras så förordar valberedningen enligt följande:
• vakantsätta suppleant till styrelsen för SSCO med mandatperiod fram till och
med 2021-06-30.
SEBASTIAN VILLARROEL | STYRELSELEDAMOT, SSCO
Valberedningen förordar Sebastian Villarroel, nominerad av sig själv i enlighet
med den fria nomineringsrätten, till ledamot i styrelsen för SSCO.
Valberedningen anser det vara kul och positivt att en person utan tidigare
erfarenhet av SSCO är intresserad av SSCO:s verksamhet. Vi tror att Sebastians
erfarenhet av den studiesociala verksamheten inom hans hemkår DISK kommer
att vara gynnsamt för SSCO:s långsiktiga och strategiska arbete med exempelvis
nobelfestligheterna.
Sebastian visar tydligt att SSCO är en spännande organisation och vill bredda
verksamheten genom att rekrytera fler medlemskårer och uttrycker även
bostadsfrågan som den centrala frågan inom SSCO.
Valberedningen tror att Sebastian kommer att bidra med många bra och nyttiga
tankar och förordar därför Sebastian till ledamot i styrelsen för SSCO.

VALBEREDNINGENS ARBETSPROCESS
Arbetet har utgått från valberedningens arbetsordning, SSCO:s stadga samt
praxis inom organisationen. Valberedningen har hållit digitala möten i helgrupp
och i övrigt skött löpande kontakt via digitala kanaler. Den aktiva fasen av arbetet inleddes i början av september.
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Valberedningen har med hänsyn till covid-19 inte besökt medlemskårerna för att
presentera uppdragen utan har uppmuntrat kårerna till att marknadsföra uppdragen.
I våra bedömningar har valberedningen utgått från följande övergripande bedömningskriterier:
UPPDRAG

BEDÖMNINGSKRITERIER

Vice ordförande för SSCO

- Kunskaper om SSCO
- Erfarenheter av organisationsstyrning och ledarskap
- Erfarenhet av politiskt påverkansarbete
- Erfarenhet av att vara studentrepresentant
- Kunskaper om och förankring i
Studentstockholm
- Relevant spetskompetens
- Erfarenhet av styrelsearbete
- Kunskaper om organisationsstyrning
- Erfarenhet av att vara studentrepresentant
- Samarbetsförmåga
- Kunskaper om SSCO och Studentstockholm
- Relevant spetskompetens

Styrelseledamöter för SSCO

Valberedningen har varit enig i samtliga beslut. Efter att beslut om förordningar
fattats har samtliga kandidater kontaktats och getts möjlighet att dra tillbaka sin
kandidatur eller acceptera sitt förordnande, samt yttra sig över valberedningens
utlåtande.
Vi har genomgående strävat efter att genomföra vårt uppdrag på ett professionellt och gediget sätt. Vi har varit måna om att, under nomineringsperioden,
framstå som tillgängliga för och uppmuntrade till potentiella sökanden. Vi har
sökt sprida en positiv bild av de möjligheter som de utlysta uppdragen innebär.
Under beredningsfasen har vi sökt säkerställa en likvärdig behandling av samtliga
kandidater. Ett genomgående tema har varit att söka inge, och förtjäna, ett starkt
förtroende för valberedningens arbete hos samtliga berörda.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
JÄV
Valberedningen har utgått från arbetsordningens definition av jäv samt vid
behov av tolkning sitt samlade omdöme.
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I ovan presenterade förslag har Linnea Eriksson anmält jäv och har därmed inte
deltagit i beredning eller beslut rörande Emilia Kaufeldt eller Sebastian
Villarroel.
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