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Valberedningens förslag till
förbundskongressens höstsammanträde 2021
Enligt “Arbetsordning för valberedningen” ska valberedningen dels
presentera ett förslag till de val som kongressen har att förrätta vid
sammanträdet den 20 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.
På sida 7 finner ni övriga val som ska behandlas men som inte åligger
SSCO:s valberedning att bereda.

Uppdrag

Nomineringar

Styrelsen för SSSB:
2 ledamöter
1 suppleant

3

Sakrevisor för SSSB

1

Sakrevisorssuppleant för SSSB

1

Auktoriserad revisor för SSSB

1

Auktoriserad revisorssuppleant för SSSB

1

SSCO:s valberedning 2021/22
2021-11-07
Linnea Eriksson (sammankallande)
Leif Karlsson
Arvid Nilsson
Axelina Schmidt
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Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår kongressen besluta
att utse Ryll Åman och Edvin Dribe till ordinarie ledamöter i
SSSB:s styrelse för perioden 2022-01-01 till 2023-12-31
att utse Rebecka Heumann till suppleant i SSSB:s styrelse för
perioden 2022-01-01 till 2023-12-31
att utse Sabine Petersson till sakrevisor för SSSB 2022
att utse Jens Andersson till sakrevisorssuppleant för SSSB 2022
att utse PwC med Magnus Thorling som huvudansvarig till
auktoriserad revisor för SSSB 2022
att

utse Helena Ehrenborg till ersättare för Magnus Thorling som
huvudansvarig 2022

Valberedningens motiveringar
Ryll Åman
SSSB Styrelseledamot
Valberedningen förordar Ryll Åman, nominerad av sig själv i enlighet med den fria nomineringsrätten, till ledamot i styrelsen för SSSB.
Ryll har en god bakgrund vad gäller erfarenhet i student Stockholm där han
suttit som Vice kårordförande vid Tekniska Högskolans Studentkår men
även suttit på en myriad av andra förtroendeuppdrag där inräknat uppdraget som ordförande för THS Kårbokhandel. Ryll uppvisar god förståelse
om vad uppdraget innebär och uppdraget ter sig som ett naturligt nästa
steg i student Stockholm för en kandidat med hans bakgrund. Vidare tror
valberedningen att Ryll kommer bistå SSSB:s styrelse med en stark röst för
studenternas välfärd.
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Valberedningens samlade bedömning om Ryll kompetens och lämplighet
som styrelseledamot är att han skulle vara ett starkt tillskott till SSSB’s styrelse.

Edvin Dribe
SSSB Styrelseledamot
Valberedningen förordar Edvin Dribe nominerad av sig själv i enlighet med den fria
nomineringsrätten, till ledamot i styrelsen för SSSB.
Edvin studerar på Handelshögskolan i Stockholm och har med sig erfarenheter inom företagande, tack vare sin utbildning . Edvin har gedigna erfarenheter av styrelsearbete i ryggen. Edvin har även erfarenheter av ledarskap bland annat genom sitt arbete inom Scouterna. Edvin har inga tidigare erfarenheter gällande SSSB och SSCO men valberedningen anser inte
att detta är en svaghet utan en styrka då styrelsen redan besitter den kompetensen. Han har god kunskap kring hur organisationer likt SSSB fungerar
och är bekväm i rollen att representera Stockholms studenter i en sån organisation.
Valberedningen anser att Edvins tidigare erfarenheter och den kunskap
han besitter kommer att vara till stor nytta i rollen som ledamot i SSSBs
styrelse. Valberedningen tror att Edvin kommer komma in med nya fräscha ögon i organisationen.

Rebecka Heumann
SSSB Styrelsesuppleant
Valberedningen förordar Rebecka Heumann, nominerad av sig själv i enlighet med den
fria nomineringsrätten, till ledamot i styrelsen för SSSB, till suppleant i SSSBs styrelse.
Rebecka är ordförande för GiHs studentkår och sitter för andra året i
SSCOs styrelse, så hon har gott om erfarenhet av kårvärlden i Stockholm
och av uppdraget som studentrepresentant i allmänhet. Som ledare är hon
rak och driven med tydliga visioner, samtidigt som hon är trevlig och tar
stort ansvar för sitt arbete och sina kollegor.
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Valberedningen tror att Rebeckas erfarenheter och speciellt inom SSCO
skulle komma till störst nytta i rollen som suppleant i styrelsen.

Sabine Pettersson
SSSB Sakrevisor
Valberedningen förordar Sabine Pettersson, nominerad av Valberedningen, till sakrevisor.
Sabine Pettersson innehar idag uppdraget som sakrevisor för SSSB och sitter även som revisor för SSCO. Valberedningen tror att kontinuitet är bra
för detta uppdrag, eftersom SSSB är en stor och komplex organisation.
Valberedningen förordar därmed Sabine till uppdraget som ordinarie
sakrevisor.

Jens Andersson
SSSB Sakrevisorssuppleant
Valberedningen förordar Jens Andersson, nominerad av ordförande för SSCO, till
sakrevisor.
Jens Andersson innehar idag uppdraget och har tidigare varit revisor SSCO.
Valberedningen tror att kontinuitet är bra för detta uppdrag, eftersom SSSB
är en stor och komplex organisation.
Valberedningen vill därför förorda Jens till sakrevisorssuppleant.
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Valberedningens arbetsprocess
Arbetet har utgått från valberedningens arbetsordning, SSCO:s stadga samt
praxis inom organisationen. Valberedningen har hållit fysiska möten i helgrupp och i övrigt skött löpande kontakt via digitala kanaler. Den aktiva
fasen av arbetet inleddes i början av oktober.
Sammanlagt inkom tre nomineringar inom nomineringsperioden samt den
förlängda nomineringsperioden. Efter nomineringsperiodens slut har intervjuer genomförts med de tre kandidaterna till SSSB:s styrelse. Alla fyra
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

Styrelsen för SSSB
1 suppleant

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

Sakrevisor för SSSB

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

Sakrevisorssuppleant för 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.
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 kongressen i vår för
vi gärna en dialog med medlemskårer och SSCO:s förbundsstyrelse 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 SSCO:s förbundsordförande, men valberedningen gjorde inga
intervjuer eller referenstagning med kandidaterna eftersom:
• det enbart inkom två nomineringar och det handlar om omval.
• dessa har under flera år haft motsvarande positioner inom SSCO och det
finns således ett etablerat förtroende för personen.
Auktoriserad revisor och auktoriserad revisorssuppleant för SSSB
Valberedningen valde att stämma av med SSSB och SSCO:s förbundsordförande, men valberedningen gjorde inga intervjuer eller referenstagning
med kandidaterna eftersom:
• uppdragen i praktiken handlar om en affärsuppgörelse mellan kund
(SSSB) och revisionsbyrå.
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Jäv

Valberedningen har utgått från arbetsordningens definition av jäv samt vid
behov av tolkning sitt samlade omdöme.
Axelina Schmidt och Arvid Nilsson har angett sig som jäviga då de varit
god vän med en av kandidaterna. Dessa två ledamöter har därför inte deltagit på beslutsfattandet gällande ledamöter samt suppleant till SSSBs styrelse. De har varit delaktiga på intervjun men enbart som åhörare. Valberedningen anser därför att förslaget som presenterats inte är jävigt.

Valärenden som inte bereds av
SSCO:s valberedning
Ordinarie ledamot i SSSB:s styrelse på förslag av
SSSB:s styrelse
Kongressen föreslås besluta
att
utse Sofia Holmdahl till ordinarie ledamot i SSSB:s styrelse för
perioden 2022-07-01 till och med 2023-06-30

Ordinarie ledamot och suppleant i SSSB:s styrelse på
förslag av personalorganisationerna
Kongressen föreslås besluta
att
utse Aina Florin till ordinarie ledamot i SSSB:s styrelse 2022
att
utse NN till Aina Florins personliga suppleant i SSSB:s styrelse
2022

Ordinarie ledamot och suppleant i SSSB:s styrelse på
förslag av Stockholms stad
Kongressen föreslås besluta
att
lämna punkten
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Bilagor

Kandidathandlingar
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Ryll Åman

+46 70 480 44 62

rylla@kth.se

ryll

Dedikerad ledare och student med en ambition att förbättra världen. Jag letar alltid efter nya upplevelser för att utöka min kunskap.
Med mina ögon på helheten bidrar jag med ett realistiskt synsätt och en pragmatisk inställning till alla hinder som kan tänkas mötas.
Som ledare, och människa, är mitt fokus att utveckla andra och därmed också utveckla mig själv. Jag anser att ingen människa
någonsin är fullt lärd och att alla människor förtjänar samma möjligheter att lära sig mer. Givet rätt miljö och möjligheter har alla
möjligheten att excellera.

ERFARENHETER
Styrelseordförande

sep 2020

pågående

Kårbokhandeln (Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB)

Som styrelseordförande har jag lett styrelsens arbete, vidareutvecklat rutiner för styrelsearbetet och påbörjat ett projekt för att
utveckla en bättre struktur för den ekonomiska styrningen av bolaget.

Styrelseledamot

juli 2019

pågående

Kårbokhandeln (Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB)

Som ledamot i styrelsen har jag drivit projekt inom marknadsföring och genomgående säkerställt att bolaget verkar i enlighet med
THS medlemmars intressen utan att ha en negativ effekt på resultatet.

Vice kårordförande

juli 2017

juni 2018

Tekniska Högskolans Studentkår (THS)

THS är studentkåren vid KTH med nästan 10 000 medlemmar och en årlig omsättning på 40 miljoner kronor. Som Vice
kårordförande var jag ledamot i styrelsen och ansvarig för:
Budgetering, strategisk ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning.
Arbetsledning av en ledningsgrupp på 12 personer och kårens kanslichef.
Representera THS mot kårens två aktiebolag och se efter medlemmarnas intressen.

Junior systemutvecklare

aug 2013

maj 2014

Ericsson AB

Bidrog med blandade uppgifter relaterade till performance management, såsom utveckling av nya verktyg och testning av aktiva
nätverk. Producerade månadsrapporter över nätverks-prestation för kärnkunder och automatiserade större delen av processen i
Microsoft Excel.

UTBILDNING
Civilingenjör - Teknisk Matematik

sep 2021

pågående

Kungliga Tekniska högskolan

Återupptar mina studier vid KTH genom Teknisk Matematik, beräknad examen juni 2025.

Kandidatexamen i Företagsekonomi

jan 2020

juni 2021

Stockholms universitet

Filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi samt inriktning inom management.

Värdebaserat ledarskap

aug 2018

april 2019

Scouternas Folkhögskola

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Utbildningen är framtagen tillsammans
med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och fokuserar på att hitta sina värderingar och hur de påverkar ledarskapet.

Civilingenjör - Teknisk Fysik

aug 2014

Kungliga Tekniska högskolan

Påbörjad och avbruten utbildning. Jag läste ca 50 % de sista två åren och valde därefter att pausa utbildningen tills vidare.

+46 70 480 44 62

rylla@kth.se

jun 2017

IDEELLA ERFARENHETER
Kursledare

Värdebaserat Ledarskap

aug 2020 april 2021

Scouternas Folkhögskola

Värdebaserat ledarskap är en kvalificerad ledarskapsutbildning för unga ledare i ideell sektor. Utbildningen är framtagen tillsammans
med Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och fokuserar på att hitta sina värderingar och hur de påverkar ens ledarskap.

Sakrevisor

okt 2019

pågående

Tekniska Högskolans Studentkår

Som sakrevisor för THS granskar jag kontinuerligt kårstyrelsens verksamhet samt upprättar revisionsberättelse. Jag är även
närvarande på kårstyrelsens och kårfullmäktiges sammanträden för att svara på frågor och hjälpa till med tolkningar vid behov.

Sakrevisor

jan 2019

dec 2020

Fysiksektionen, THS

Var under två års tid sakrevisor för Fysiksektionen där jag kontinuerligt granskade styrelsens verksamhet och sektionens bokföring
samt upprättade revisionsberättelser. Jag var även drivande i ett projekt för att förnya sektionens styrande dokument med syfte att
förenkla engagemang för sektionens medlemmar.

Styrelseledamot
Stiftelsen Idrotten

sep 2017

aug 2019

Friskvården vid KTH

Satt som studentrepresentant i stiftelsen som har som syfte att främja idrott och friskvård på KTH:s campus.

Styrelseledamot

juli 2017

juni 2019

Tekniska Högskolans Studentkår

Satt i THS kårstyrelse under mitt år som vice kårordförande samt nästkommande verksamhetsår för att bidra till en kontinuitet i
styrelsen.

Kassör och styrelseledamot

jan 2016

juni 2017

Fysiksektionen, THS

Som kassör för organisationen var jag ansvarig för budgetering, ekonomisk planering och ekonomisk uppföljning. Jag såg över de
ekonomiska rutinerna och genomförde förändringar för att minska ekonomiska risker och underlätta engagemang för sektionens
medlemmar. Jag ledde även en grupp av sex kassörer i deras arbete och kontrollerade att sektionens bokföring sköttes ordentligt.

Ledamot i Kårfullmäktige

juli 2015

juni 2017

Tekniska Högskolans Studentkår

Satt i två års tid som ledamot för Fysiksektionen i THS kårfullmäktige och var med och fattade strategiska beslut för studentkåren.

INTERESSEN
Ekonomi

Landsvägscykling

Matlagning

Pussel

Statistik

SPRÅK
Svenska: Modersmål
Engelska: Flytande
Spanska: Grundläggande

REFERENSER
Lämnas på begäran.

+46 70 480 44 62

rylla@kth.se

Ryll Åman

+46 70 480 44 62

rylla@kth.se

ryll

Ansökan till ledamot i SSSB:s styrelse
För lite drygt nio år sen bestämde jag mig för att när jag avslutat gymnasiet ska jag lämna Örebro för Stockholm
och påbörja studier vid KTH. Efter en stunds efterforskning hos diverse bostadsköer och liknande insåg jag att
det här med att ordna ett boende i Stockholm inte är det lättaste. I slutändan var jag en av de som hade tur och
fick tag på ett renoverat garage i Älvsjö där jag kunde bo ett tag men jag har också hunnit med att både sova
på soffor hos vänner och ett boende i andra hand som sades upp efter bara några veckor.
Som studenter vill vi gärna kunna lägga all vår energi på utbildningen vi läser men för alla finns inte alltid den
möjligheten. Jag tycker att det är väldigt tråkigt och onödigt att det är fallet och att vi idag har många studenter
i Stockholm som är extra stressade på grund av osäkerhet kring boende och ekonomi. Jag tycker även att det
är synd att det finns människor som väljer bort Stockholm som studentstad för att det är för svårt eller för dyrt
att hitta ett boende.
Jag söker till styrelsen för SSSB för att jag vill använda de erfarenheter och kompetenser jag samlat på mig
under studier, engagemang och arbete till att förbättra boendesituationen för Stockholms nuvarande och
framtida studenter. Från mitt uppdrag som vice kårordförande för THS har jag utvecklat min förmåga att ha
en översikt över helheten för att kunna fatta de beslut som i slutändan gynnar medlemmarna mest. En förmåga
som jag sedan tagit med mig till mitt uppdrag som styrelseordförande för THS helägda Kårbokhandel. Ett
bolag som finns till för att tillhandahålla kurslitteratur för de kurser som ges vid KTH på ett affärsmässigt och
ekonomiska hållbart sätt.
Utmaningen i att balansera den ekonomiska hållbarheten för bolaget och den ekonomiska situationen för
studenterna samt nyttan för dagens studenter och nyttan för framtidens studenter är något som jag tycker är
väldigt intressant. Något som jag ser som en konstant utmaning även för SSSB då det finns oändligt mycket
att göra för studenternas boendesituation idag och sannolikt lika mycket att göra för deras boendesituation i
framtiden samtidigt som resurserna är väldigt begränsade. Detta i sig är ytterligare en anledning till att jag vill
vara med och påverka bostadssituationen för studenter i Stockholm genom just SSSB:s styrelse.
Slutligen vill jag även tillägga att jag ser det som en stor fördel med god kontinuitet i styrelser och att min
ambition är att söka fortsatt förtroende för ytterligare en mandatperiod om jag får förtroende nu.

Bästa hälsningar
Ryll Åman

+46 70 480 44 62

rylla@kth.se

Edvin Dribe | edvin.dribe@gmail.com | 070-21 35 750 | 2001-01-30

Civil erfarenhet
Utbildning
Kandidatexamen (pågående), B. Sc. Business and Economics (2021-2024)
Handelshögskolan i Stockholm
3-årigt kandidatprogram i företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och handelsrätt
(m.m).

Gymnasieexamen, Naturvetenskapsprogrammet (2017-2020)
Katedralskolan, Lund
Naturvetenskapsprogrammet, inriktning Naturvetenskap
Franska steg 3-6
Internationell ekonomi, Företagsekonomi
Matematik 1-5, Lineär Algebra, Algebrans grunder
Betyg: 22,4/22,5
Stipendier utdelat för:
Utmärkta studieresultat (2020)
Utmärkta studieresultat (2019)
Utmärkta kunskaper i internationell ekonomi (2018)
Godkänt diplomprov (DELF B2) i Franska (2020)

Utlandsår, Ithaca High School (2015-2016)
Ithaca, NY (USA)
Första året på amerikansk high school (ersatte åk 8).
Deltog i IHS Student Council, IHS Model UN mfl.

Enstaka kurser
Algebrans grunder (Lunds universitet)
Lineär algebra (Lunds universitet)

7,5 hp (2020)

7,5 hp (2020)

Juridisk introduktionskurs (Lunds universitet)
CBRN-krisberedskap (Umeå universitet)
Tjeckien

15 hp (2021)

7,5 hp (2021)

nytt land gammal historia (Stockholms universitet)

Vindkraft (Uppsala universitet)

7,5 hp (2021)

7,5 hp (2021)

Dinosaurier deras liv och utdöende (Stockholms universitet) 7,5 hp (2020)
Jordbävningar (Stockholms universitet)

7,5 hp (2021)

Arbetslivserfarenhet
Scouternas folkhögskola
Administratör

Augusti 2021

Nu

Administratör vid Scouternas folkhögskola med ansvar för administration av
ledarskapsutbildningar riktade åt Scouternas medlemmar. Innefattar fakturering,
intygsskrivning, rapportering till Folkbildningsrådet m.fl. samt planering och utveckling av
den gemensamma verksamheten. Rektorsstöd samt allmän administrativt stöd.
Ref: Liza Rosenberg, liza.rosenberg@scouterna.se.

Båstad Seafood AB
Säljare

Mars 2018

December 2019

Huvuduppgift som säljare av fisk och skaldjur över disk i en fiskaffär i Båstad, men även
arbetsuppgifter kring tillredning av mat samt kontroll av livsmedelshantering.
Ref: Johannes Strandahl, johannes.strandahl@hotmail.com, 0431-18200.

Egen Verksamhet
Driver sedan 2017 verksamhet som egenanställd, sedan 2019 som egenföretagare. Genom detta har jag
utöver uppdragen nedan, även god kunskap om bokföring och erfarenhet av att driva eget företag.

Årsmötesledning
Antar frilansuppdrag som årsmötesordförande eller sekreterare för företrädelsevis ideella
ungdomsorganisationer på regional och nationell nivå, men även för ekonomiska och
övriga ideella föreningar. Besitter erfarenhets- och studiebaserad kunskap om gällande
lagrum samt allmän praxis kring förvaltning av ideella organisationer.
Ref: Fältbiologerna, Sveriges Ungdomsråd, Sveriges elevråd

STHLM m.fl.

Instruktör/Föreläsare
Utbildad instruktör för Nätverket Schyst Resande (Sju intresseorganisationer i förening)
sedan 2019. Åker runt på återkommande uppdrag till skolor och studieförbund för att
föreläsa om hållbar turism och schyst resande.
Ref: Schyst Resande (shari.sabel-strandmark@unionen.se).

Ideella uppdrag
Elevernas Riksförbund (f.d. Sveriges elevråd

SVEA)

Förbundsstyrelseledamot

Januari 2017

December 2018

Styrelseledamot för Sveriges elevråd

SVEA, en av Sveriges största elevorganisationer
- och gymnasieålder. Ansvarig för
regional verksamhet respektive expansion under två olika styrelser. Organisationen
omsätter cirka 5 miljoner kronor per år och har 7 anställda. Arbetar för en bättre och mer
demokratisk skola.
Ref: Jakob Amnér (jakob.amnér@gmail.com), Jennie Gustafsson
(jennie.gustafsson@elevernasriksforbund.se) samt www.svea.org och
www.elevernasriksforbund.se

Scouterna
Internationell representant

Augusti 2019 Nu

Observatör och delegat vid WOSM:s Europa- och världskonferenser (Kroatien och
Egypten/Digitalt), WOSM-Europa-möte i Bryssel. Medlem av Scouternas arbetsgrupp för
internationella samarbeten sedan januari 2021.
Ref: Joel Bergstrand (joel.bergstrand@scouterna.se)

Södra Skånes Scoutdistrikt
Distriktsstyrelseledamot

April 2018 December 2020

Styrelseledamot för Södra Skånes
medlemmar i området kring Malmö, Lund, Söderslätt och Österlen. Ansvar för utbildning
under två olika styrelser, med mandat som sträcker sig till december 2020. Organisationen
omsätter cirka 3 miljoner kronor per år och har 2 anställda. Arbetar för att fostra unga som
gör världen bättre.

Ref: Adam Arvidsson (adam.arvidsson@sodraskane.se) samt www.sodraskane.scout.se.

Torn Scoutkår
Styrelseledamot

Mars 2017 Mars 2021

Styrelseledamot för Torn Scoutkår, vilken samlar cirka 200 medlemmar. Erbjuder
verksamhet för unga i närområdet (Norra Lund) i åldrarna 7-25 år och arrangerar årligen en
bredd av aktiviteter. Ansvar för e-tjänster, scouting för unga vuxna samt ett antal
ar
Arbetar enligt Scouternas gemensamma principer och mål.
Ref: Anna Åkesson (anna.akesson@torn.scout.se) samt www.torn.scout.se.
Ledare

Oktober 2016 Juni 2020

Ledare för en avdelning bäverscouter (6-7-årsåldern) respektive en avdelning spårarscouter
(8-9-årsåldern). Avdelningarna träffas veckovis och ledarteamen består av 4-5 ledare.
Även utbildad enligt Scouternas riktlinjer genom kurserna Leda Scouting och Trygga
Möten. Även ledare för ett antal arrangemang, inklusive fjällvandringar, paddlingsturer
och mellanstora läger.

Militär erfarenhet
Militär grundutbildning med värnplikt

2020-2021

CBRN-befäl (Totalförsvarets skyddscentrum, Umeå)
Militärbetyg JA-4-3, Utsedd till Bäste soldat.
Praktik vid:
Länsstyrelsen Västerbotten
12. Motoriserade skyttebataljon, Batstab (LG)
2. Brigadstaben (P4)
Referenser:
Richard Ölund (Plutonchef)
Andreas Åhlén (tf Plutonchef)

richard.olund@mil.se
andreas.ahlen@mil.se

Christian Wojtania (SO CBRN 2. Brigadstaben)

christian.wojtania@mil.se

Maria Muribi (Kärnenergiberedskapshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten)
maria.muribi@lansstyrelsen.se

Språk
Svenska

Modersmål (C2)
Engelska
Tvåspråkighetsnivå (C1)
Franska
Konversations- och arbetsnivå (B2)

SSSB söker styrelseledamöter
Jag heter Edvin Dribe, är 20 år gammal och hoppas få möjligheten att ta plats i Stiftelsen
Stockholms Studentbostäders styrelse.
Handelshögskolan i Stockholm, jobbar halvtid som administratör på Scouternas folkhögskola, är
ideellt engagerad i scouternas internationella arbetsgrupp och hoppar då och då in hos en
förening i nöd med min firma. Jag är även nominerad av Stockholms Universitets Studentkår att
ta plats i AB Frescatihallens Styrelse vid bolagsstämman den 11 november.
Som nyinflyttad Stockholmsstudent är jag väl medveten om situationen studenter ställs inför när
det kommer till att hitta någonstans att bo. Jag har själv upplevt stressen och ovissheten som
studentbostadsbristen medför och tidvis varit orolig att inte kunna påbörja min drömutbildning
enbart på grund av den osäkra boendesituationen. För just mig gick det bra, och tack vare SSSB
fick jag möjlighet till ett tryggt och säkert boende från dag ett. Studentperspektivet och ett
gediget engagemang från ungt civilsamhälle genom scout- och elevrörelse i kombination med
ett intresse för företagande och samhällsfrågor hoppas jag gör att ni överväger mig som
framtida ledamot i SSSB:s styrelse.
Som student vid Handelshögskolan är jag självklart medlem i studentkåren (tillika SSCOmedlemskåren SASSE) där jag även driver Model United Nations-projektet för att samla
utrikespolitiskt- och förhandlingsintresserade handelsstudenter.
Mina styrelseerfarenheter kommer från föreningsliv i olika former. Föreningslivet och unga
civilsamhället har skänkt mig mer än vad jag egentligen kan greppa. Drivkraft, engagemang,
kunskap, vänner, roliga (och jobbiga) stunder och som en direkt följd av detta erfarenhet. För
mig har föreningsliv och engagemang i en ideell organisation alltid varit naturligt. Mitt första
som fortfarande är en stor del av mitt liv (om än i annan form).
När jag genom skolan började engagera mig för elevers rättigheter och en bättre och mer
demokratisk skola blev elevrådet och regional samverkan mellan elevråd en ny, naturlig, del
av mitt föreningspatos. Då märkte jag vilken skillnad engagerade personer i förening kunde göra.
Det fick mig att söka mig till att vara med i händelsernas centrum och faktiskt driva en förening.
Under 2017-2018 fick jag förmånen att vara förbundsstyrelseledamot för Sveriges elevråd
SVEA (numera Elevernas Riksförbund) och med det ta mig an en årsbudget om 5 miljoner,
strategiskt driva verksamhet som utfördes av omkr. 60 nationellt ideellt engagerade och 10
ett
intensivt påverkansarbete och internorganisatoriskt utvecklingsarbete. Erfarenheterna från detta
uppdrag tillsammans med mitt medlems- och ungdomsperspektiv tog jag med mig när jag
åter engagerade mig i scoutrörelsen (nu som pappersscout). Jag tog plats i distriktsstyrelsen för
Södra Skånes Scoutdistrikt (2018-2020), som samlar c:a 70 scoutkårer och 6000 medlemmar.
Organisationen förvaltar även två anläggningar, omsatte ca 3 miljoner per år vilket framför allt
kretsade kring att stötta lokal verksamhet och organisera c:a 20 årligen återkommande
arrangemang genom 2 anställda och c:a 50 ideellt engagerade. Inom scoutrörelsen har jag även
haft ett omfattande engagemang som internationell representant.

Vad jag har gjort är inte oviktigt men säger ganska lite om vad jag kan och vad jag vill. Men
jag hoppas ha gjort det tydligt att jag tillsammans med dessa erfarenheter, genomförd
militärtjänstgöring i stabsmiljö och egenföretagare inom organisationsutveckling och
styrelseutbildning för ideella föreningar, har gjort det tydligt att jag kan bidra med olika
perspektiv och erfarenheter av föreningsengagemang, företagande och styrelsevana samtidigt
som jag vill vara med och lyfta studentperspektivet.
Jag hoppas få se en ny typ av verksamhet och rörelse från insidan
från utsidan.
Hoppas att vi hörs!

och kunna bidra med insikter

Personuppgi1er
Namn:

Rebecka Heumann

Adress:

Värtavägen 60
115 38 Stockholm

Telefonnummer:

070 – 494 41 03

Email-adress:

rebeckaheumann@gmail.com

Födelsedata:

24 december 1993

Arbetshistorik
Period

Namn och adress ?ll företaget

Tjänst

04.2021- pågående

Hemköp SABIS
Karlaplan 13
115 20 Stockholm

04.2019- 04.2021

Hemköp AB
Rissne torg 7
147 57 Sundbyberg

Bu?ksbiträde
Arbete i buJkens manuella diskar,
kassaarbete samt kassaledare – där
bland annat redovisning av ekonomi
görs.
Bu?ksbiträde
Kassaarbete samt arbete med
buJkens chark-avdelning.

09.2012 – 08.2017

Ingridskolan AB
HjortsJgen 1
170 76 Solna

12.2010 – 12.2015

Nockebyhovs Blommor
Tyska BoTens Väg 3
168 41 Bromma

11.2012 – 10.2015

Pressbyrån
Zinkensdamm T-bana/
Fridhemsplan T-bana
117 26 Stockholm

Studiepedagog och
fri?dsföreståndare
Arbetade som studiepedagog med
barn och unga på en grundskola
med inriktning på elever med
Aspergers syndrom, auJsm och
ADHD, jag var även
friJdsföreståndare på en
Bu?ksbiträde
Arbetade sporadiskt extra i en
blomster-handel, gjorde bukeTer,
tog hand om kassan, administrerade
blombud m.m.
Bu?ksbiträde/ säljare.
Arbetade extra på Pressbyrån, först
på Zinkensdamm och sedan på
Fridhemsplan.

07.2012 – 09.2012

LeNôtre
Karlavägen 59
114 49 Stockholm

Bu?ksbiträde
Vikarierade som buJksbiträde en
kortare period.

01.2011 – 08.2012

Nannynu AB
Jungfrugatan 35
114 44 Stockholm

Barnvakt
Arbetade i en barnfamilj som
barnvakt en gång i veckan.

06.2010 – 08.2010

Väringgården i Ekerö AB
Jungfrusundsvägen 6
178 38 Ekerö

Servitris
Sommarjobbade som servitris på
restaurangen Väringgården.

Rebecka Heumann
2007

Högalids Församling
Högalids kyrkväg 11
102 71 Stockholm

Ideellt/
Oragnisatoriskt

Eengagemang

01.2018 – 04.2022

GIH Studentkår
Lidingövägen 1
114 33 Stockholm

01.2018 – 04.2022

Högskolestyrelsen GIH
Lidingövägen 1
114 33 Stockholm

07.2020-07.2022

SSCO
Sveavägen 110
113 50 Stockholm

Referenser

Konﬁrmandledare
Arbetade som konﬁrmandledare och
var med och arrangerade
utbildningar.

Ordförande
I studentkåren har jag varit och är
ordförande. Under eT år var jag
ledamot.
Ledamot
Ledamot i GIH’s styrelse, där bland
annat rektor för GIH samt ledamöter
utsedda av regeringen siTer.
Ledamot
Ledamot i styrelsen för SSCO, vilka är
Stockholms studenters central
organisaJon.

Företag

Namn och posi?on

Telefonnummer

Ingridskolan AB

Katarina PeTersson

070 – 842 54 21

Nockebyhovs
Blommor

Camilla Faerden, BuJkschef

073 – 753 97 76

Utbildningshistorik
Period

Namn och adress ?ll skolan

Beskrivning

08.2017 – 06.2022

Gymnas?k- och idroUshögskolan
Lidingövägen 1
114 33 Stockholm

Ämneslärarprogrammet
Läser Jll gymnasielärare i idroT engelska

09.2013 – 03.2014

Stockholms Universitet
Lilla FrescaJvägen 4
114 18 Stockholm

Kurs i specialpedagogik
Läste 7,5 poäng specialpedagogik med
inriktning på ADHD och auJsm.

08.2009 – 06.2012

Sjödalsgymnasiet
Paradistorget 4
141 47 Huddinge

Gymnasieutbildning
Gick samhällsvetenskapliga programmet
med inriktning beteendevetenskap.

08.2000 – 06.2009

Mariaskolan
Ringvägen 23
118 53 Stockholm

Grundskola
Gick ut grundskolan med G eller mer i alla
ämnen.

Dokumenta/on och/ eller betyg ﬁnns från samtliga arbetsplatser och skolor.
Datorkunskaper

Hanterar dator och internet med stor vana.

Språkkunskaper
Svenska

Modersmål

Rebecka Heumann
Engelska

Mycket bra skrifligt och muntligt. Gymnasielärare i Engelska.

Tyska

Turistnivå från grundskolan, förstår enklare texter och samtal.

Hej!
Rebecka Heumann heter jag, är 27 år gammal och studerar ;ll a< bli idro<s – och
engelskalärare på GIH. (Gymnas;k – och idro<shögskolan). Jag har också läst Engelska, vilket
är mi< andraämne, på Stockholms Universitet.
Jag söker som ledamot ;ll SSBS’s styrelse, anledningen ;ll de<a är för a< jag verkligen
brinner för studenters räOgheter ;ll bostad under sin studenOd. De<a är Qärde året i rad jag
si<er med i GIH’s studentkår. De<a är mi< andra år som ordförande, innan dess har jag varit
ceremonimästare och ledamot. Dessutom si<er jag med som ledamot i högskolestyrelsen,
disciplinnämnden och ins;tu;onsledningen.
De<a är första gången jag söker ;ll SSSBs styrelse. Däremot har jag under snart 1.5 års ;d
suOt som ledamot i SSCOs styrelse. Jag känner a< jag utvecklas för varje möte som går, jag
känner dessutom a< jag brinner lite extra för frågor som rör studenters bostadssitua;on.
Allmänt om mig: Är en social person som älskar sociala interak;oner av alla dess slag, jag
brinner för pedagogik och arbete med barn. På fri;den tränar jag mycket, kickboxning och
styrketräning.
Vid frågor eller funderingar är det bara a< slå en signal.
Allt go<, Rebecka
070-494 41 03

