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Valberedningen 2020/2021
Leif Karlsson (sammankallande)
Daniel Kyriacou
Linnea Eriksson
Sara Emnegard
Enligt “Arbetsordning för valberedningen” ska valberedningen dels presentera
ett förslag till de val som studentrådet har att förrätta vid sammanträdet
den 19 maj, 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
Uppdrag

Antal inkomna nomineringar

Ordförande

1

Vice ordförande

1

Styrelseledamot

9

Sakrevisor

1

Sakrevisorssuppleant

1

Auktoriserad revisor

1

Auktoriserad revisorssuppleant

1

Studentrådsordförande

1

Vice studentrådsordförande

1

Studentrådssekreterare

0

Valberedningen för SSCO

0
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Valberedningens förslag

Uppdrag

Sofia Holmdahl

SSCO:s ordförande

Emilia Kaufeldt

SSCO:s vice ordförande

Charley Jönsson

Styrelseledamot

Filip Lindblom

Styrelseledamot

Hanna Bjarre

Styrelseledamot

Nikita Zabzine

Styrelseledamot

Rebecca Heumann

Styrelseledamot

Sebastian Villarroel

Styrelseledamot

Viktorija Pesic

Styrelseledamot

Sabine Pettersson

Sakrevisor

Douglas Ahlberg

Sakrevisorssuppleant

Anna Forsslund, Mazars SET

Auktoriserad revisor

Michael Olsson, Mazars SET

Auktoriserad revisorssuppleant

Oskar M Wiik

Studentrådsordförande

Christian Bratt

Vice studentrådsordförande

Vakant1

Studentrådssekreterare

Uppdragen som vice studentrådsordförande och studentrådssekreterare måste inte fyllas i det
fall styrelsens stadgeproposition bifalles av studentrådet.
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Valberedningens motiveringar
Sofia Holmdahl
Ordförande

Valberedningen förordar Sofia Holmdahl, nominerad av Stockholms universitets studentkår, till ordförande för SSCO.
Sofia Holmdahl är idag ordförande för SUS där hon även varit vice ordförande. Tidigare har Sofia även innehaft posten som studiebevakare för Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Genom sitt engagemang
inom SUS har Sofias ledarförmåga stärkts och hennes driv för att förbättra
studenters situation vuxit.
Sofia har suttit i SSCOs styrelse sedan 2019, där hon under det senaste året
varit högskolepolitisk rådgivare, och har under dessa två år fått en djupare
insikt om organisationen. Med denna insikt som grund har Sofia de bästa
förutsättningarna för att driva SSCO framåt med både sina kort- och långsiktiga planer. Sofia vill att SSCO ska vara en synligare organisation för att
stärka sin plats som en påverkansorganisation, samtidigt som att jobba med
organisationens interna struktur och hållbarhet.
Valberedningen anser att SSCO skulle gynnas av kompetensen och egenskaperna som Sofia Holmdahl innehar och hon förordas därför till ordförande för SSCO.

Emilia Kaufeldt
Vice ordförande

Valberedningen förordar Emilia Kaufeldt, nominerad av sig själv, till vice
ordförande för SSCO.
Emilia Kaufeldt är idag vice ordförande SSCO och har tidigare varit engagerad i DISK, även där som ordförande och CL-sektionen på KTH. Under
hennes period som vice ordförande för SSCO har hon tagit på ytterligare
arbetsuppgifter och är nu väl insatt i organisationen och har utfört sitt uppdrag utan anmärkning. Vi anser att hon kommer bidra med erfarenhet och
stabilitet under kommande mandatperiod.
Emilia har varit och är mycket engagerad för studenter. Sammanfattningsvis
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anser valberedningen att SSCO vinner mycket på att förnya Emilias förtroende som vice ordförande för organisationen.

Charley Jönsson
Styrelseledamot

Valberedningen förordar Charley Jönsson, nominerad av sig själv, till ledamot i styrelsen för SSCO.
Charley Jönsson sitter idag som ordförande för THS, och har tidigare även
suttit som ordförande vid CL-sektionen vid KTH. I och med Charleys nuvarande och tidigare uppdrag har han erfarenhet inom påverkansarbete, styrelsearbete och mycket därtill.
Charley visar driv och engagemang och valberedningen tror att Charley
hade varit en bra kandidat till SSCOs styrelse.

Filip Lindblom

Styrelseledamot
Valberedningen förordar Filip Lindblom, nominerad av sig själv, till ledamot i styrelsen för SSCO.
Filip Lindblom är nuvarande ordförande för studentkåren vid Naprapathögskolan. I och med Filips bakgrund i en högskola som bedriver yrkesinriktad eftergymnasial utbildning har Filip ett unikt perspektiv som valberedningen anser förmånlig att ha i SSCOs styrelse.
Valberedningen tror att Filip kan bidra positivt med sina erfarenheter och
perspektiv, därför tror valberedningen att Filip hade passat väl som ledamot
i SSCOs styrelse nästkommande verksamhetsår.

Hanna Bjarre

Styrelseledamot
Valberedningen förordar Hanna Bjarre, nominerad av Teo Elmfeldt, till ledamot i styrelsen för SSCO.
Hanna Bjarre sitter idag som ordförande för sektionen för Medieteknik på
KTH där hon även haft ett långvarigt engagemang samt även varit
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engagerad i scouterna. Hon har erfarenhet att arbeta med styrdokument och
planering för verkställning.
I och med hennes tidigare uppdrag tror valberedningen att hon kan tillföra
ett bra perspektiv i SSCO:s styrelse.

Nikita Zabzine

Styrelseledamot
Valberedningen förordar Nikita Zabzine, nominerad av Stockholms universitets studentkår, till ledamot i styrelsen för SSCO.
Nikita Zabzine har ett engagemang som sträckt sig över flera år inom Stockholms studentvärld. Han sitter idag i SSCO:s styrelse som Bostads- och ekonomipolitisk rådgivare och har även ett engagemang inom SSSB. Tidigare
har han även engagerat sig i Stockholms universitets studentkår.
Valberedningen ser gärna att Nikita fortsätter sitt engagemang inom SSCO
och fortsätter bidra positivt till verksamheten och med sin kunskap inom
bostadsfrågor.

Rebecka Heumann
Styrelseledamot

Valberedningen förordar Rebecka Heumann, nominerad av sig själv, till ledamot i styrelsen för SSCO.
Rebecka är, för tillfället, ordförande för Gymnastik- och Idrottshögskolans
studentkår, en post hon även innehaft 2019. Utöver detta engagemang har
Rebecka varit del av SSCO:s styrelse under föregående mandatperiod. Rebeckas år i styrelsen har fått henne att inse hur viktig SSCO:s verksamhet är
och hon känner att hon kan bidra ännu mer än tidigare år, tack vare den
erfarenhet hon samlat.
Valberedningen anser att Rebecka Heumann är en stark kandidat vars fortsatta engagemang är en tillgång för SSCO.

Sebastian Villarroel
Styrelseledamot
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Valberedningen förordar Sebastian Villarroel, nominerad av sig själv, till
ledamot i styrelsen för SSCO.
Sebastian sitter idag som ordförande för studentkåren DISK där han även
tidigare varit ordförande för klubbmästeriet. Han är även ledamot i SSCO:s
styrelse, en post han innehaft sedan november 2020. Sebastian känner att
han bara börjat inom organisationen och vill bygga vidare från de erfarenheter han fått. Sebastian vet att han kommer kunna påverka i betydligt
större grad nu när han har underlaget från sitt tidigare engagemang.
Valberedningen ser gärna att Sebastian Villarroel fortsätter sitt engagemang
inom SSCO och fortsätter bidra positivt till verksamheten.

Viktorija Pesic

Styrelseledamot
Valberedningen förordar Viktorija Pesic, nominerad av sig själv, till ledamot i styrelsen för SSCO.
Viktorija har mycket erfarenhet av politiskt påverkansarbete under sitt
bälte redan som SSCO kommer kunna dra nytta utav. Vidare är hon Ordförande för Försvarshögskolans studentkår för tillfället och har varit aktiv i
sin kår tidigare. Vi tror även att det är viktigt att perspektivet från mindre
kårer får plats i styrelsen vilket är även en ytterligare funktion hon kommer
kunna fylla.
Valberedningen anser att Viktorija Pesic är en stark ny kandidat och anser
att hon kommer vara ett positivt tillskott till SSCO:s styrelse.

Sabine Pettersson
Sakrevisor

Valberedningen förordar Sabine Pettersson till sakrevisor för SSCO.
Sabine Pettersson har varit sakrevisor samt sakrevisorssuppleant för såväl
SSCO som SSSB under ett antal år. Hon har en gedigen föreningserfarenhet
och en god förståelse av vad uppdraget innebär. Valberedningen ämnar därför förorda henne till ytterligare en mandatperiod som ordinarie sakrevisor.
Valberedningen bedömer att Sabine kan bidra positivt till SSCO i rollen
SSCO – Stockholms studentkårer
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som sakrevisor och skapar den kontinuitet som posten som sakrevisor behöver.

Douglas Ahlberg

Sakrevisorssuppleant
Valberedningen förordar Douglas Ahlberg, nominerad av Stockholms universitets studentkår, till sakrevisorssuppleant för SSCO.
Douglas Ahlberg sitter idag som sakrevisorssuppleant för SSCO. Genom sin
roll har han inhämtat kunskaper om SSCO som anses nödvändiga för rollen.
Utöver detta har han gedigen erfarenhet av att läsa och tolka stadgar från
sitt engagemang i Stockholms universitets studentkår.

Oskar M Wiik

Studentrådsordförande
Valberedningen förordar Oskar M Wiik till studentrådsordförande.
Oskar M Wiik har de senaste två åren suttit som ordförande för SSCO. Han
har visat ett otroligt stort intresse för SSCO som organisation och för Stockholms studenter. Oskar har en gedigen erfarenhet av att leda möten i SSCO
såväl som externt.
Med bakgrund av detta ämnar därför valberedningen att förorda Oskar till
studentrådsordförande.

Christian Bratt

Vice studentrådsordförande
Valberedningen förordar Christian Bratt till vice studentrådsordförande.
Christian Bratt har tjänstgjort under flera mandatperioder som vice studentrådsordförande. Han har en gedigen kårbakgrund och har erfarenhet
som revisor och är van vid att hålla koll på stadgor och arbetsordningar vilket anses vara en tillgång i rollen. Utöver hans erfarenhet har han god vana
att föra mötesprotokoll.
Valberedningen uppskattar att ha möjligheten att förordna honom till ytterligare en mandatperiod.
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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 under mars-april.
Valberedningen har mejlat alla kårer via kansliet med nomineringsanmodan i mars. Påminnelsemejl har gått ut. Från SSCO:s kansli har uppdragen
marknadsförts på sociala medier. Kårerna har uppmuntrats att sprida informationen vidare till sina medlemmar.
På grund av rådande situationen med Covid-19 har valberedningen inte
kunnat besöka diverse medlemskårer eller deltagit i sociala event för att
marknadsföra SSCO och prata med potentiella kandidater vilket har betydligt försvårat vårt arbete.
Sammanlagt inkom 16 nomineringar inom nomineringsperioden. Efter nomineringsperiodens slut har intervjuer genomförts med kandidaterna till
SSCO:s presidium samt styrelse, studentrådsordförande och sakrevisorer.
Intervjuerna har genomförts digitalt och utifrån en för varje uppdrag gemensam mall i syfte att eftersträva likvärdighet.
I våra bedömningar har valberedningen utgått från följande övergripande
bedömningskriterier:
Uppdrag

Bedömningskriterier

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

Vice ordförande för SSCO

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

-Erfarenhet av styrelsearbete
-Kunskaper om organisationsstyrning
-Erfarenhet av att vara studentrepresentant
-Samarbetsförmåga
-Kunskaper om SSCO och Studentstockholm
-Relevant spetskompetens

Studentrådsordförande

-Vana att leda möten
-Kunskap om SSCO

Vice studentrådsordförande

-Vana att leda möten
-Kunskap om SSCO

Studentrådssekreterare

-Vana att föra mötesprotokoll

Sakrevisor för SSCO

-Förtroende inom SSCO
-Tidigare erfarenheter av revision
-Kunskaper om SSCO

Sakrevisorssuppleant för SSCO

-Förtroende inom SSCO
-Tidigare erfarenheter av revision
-Kunskaper om SSCO

Auktoriserad revisor för SSCO

-Auktoriserad revisor
-Förankring hos SSCO

Auktoriserad revisorssuppleant
för SSCO

-Auktoriserad revisor
-Förankring hos SSCO

Valberedningen har varit enig i samtliga beslut med undantag av posten
för sakrevisorssuppleant, där Leif Karlsson motsatt sig beslutet. Efter att
beslut om förordningar fattats har kandidaterna kontaktats och getts möjlighet att dra tillbaka sin kandidatur eller acceptera sitt förordnande.
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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.
Sen vill valberedningen påminna om att det fortsatt kommer krävas en
laginsats, från valberedningen, styrelsen, kansliet och inte minst medlemskårerna om vi ska kunna fylla på SSCO med bra folk och driva organisationen framåt.

Övriga upplysningar
Auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant
för SSCO
Valberedningen valde att stämma av med ordförande för SSCO, men valberedningen gjorde inga intervjuer med kandidaterna eftersom uppdragen
i praktiken handlar om en affärsuppgörelse mellan SSCO och en revisionsbyrå.
Nomineringar till valberedningen
Det har inkommit noll (0) nomineringar till SSCO:s valberedning.
Nomineringarna har inte behandlats av nuvarande valberedning då vi inte
ska förorda våra efterträdare.
Jäv
Följande ledamöter av valberedningen har anmält jäv:
• Sara Emnegard i beslut om Sofia Holmdahl, Douglas Ahlberg och
Nikita Zabzine
• Linnea Eriksson i beslut om Emilia Kaufeldt och Sebastian Villarroel
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