Valberedningens förslag
2022-05-09

Rapport från valberedningen
Valberedningen 2021/2022: Linnea Eriksson (sammankallande), Arvid
Nilsson, Axelina Schmidt och Leif Karlsson.
Inledning
Enligt “Arbetsordning för valberedningen” ska valberedningen dels
presentera ett förslag till de val som studentrådet har att förrätta vid
förbundskongressen den 21 maj 2022, 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 för förbundsordförande och vice förbundsordförande även personliga brev.
Inkomna nomineringar
Uppdrag

Antal inkomna
nomineringar

Förbundsordförande

1

Vice förbundsordförande

2

Förbundsstyrelseledamot

11

Sakrevisor

1

Sakrevisorssuppleant

1

Auktoriserad revisionsbyrå

1

Kongressordförande

1

Vice kongressordförande

1

Valberedningen för SSCO

1
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Valberedningens förslag och motiveringar
Valberedningens
förslag

Uppdrag

Mandatperiod

Sofia Holmdahl

Förbundsordförande

2022-07-012023-06-30

Martin Hansson

Vice förbundsordförande

2022-07-012023-06-30

Charley Jönsson

Förbundsstyrelseledamot

2022-07-012023-06-30

Filip Lindblom

Förbundsstyrelseledamot

2022-07-012023-06-30

Elvira Erlands

Förbundsstyrelseledamot

2022-07-012023-06-30

Angela Katumba

Förbundsstyrelseledamot

2022-07-012023-06-30

Rebecka Nyman

Förbundsstyrelseledamot

2022-07-012023-06-30

Miro Jääskeläinen

Förbundsstyrelseledamot

2022-07-012023-06-30

Sabine Pettersson

Sakrevisor

2022-07-012023-06-30

Vakant

Sakrevisorssuppleant

2022-07-012023-06-30

Mazars SET med
Anna Forsslund
som huvudansvarig

Auktoriserad revisor

2022-07-012023-06-30

Oskar M Wiik

Kongressordförande

2022-07-012023-06-30
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Valberedningens motiveringar
Förbundsordförande för SSCO

Valberedningen förordar Sofia Holmdahl, nominerad av Stockholms
universitets studentkår, till förbundsordförande för SSCO.
Sofia Holmdahl är idag ordförande för SSCO. Tidigare har Sofia även
innehaft posten som ordförande för SUS där hon även varit viceordförande samt studiebevakare för Humanistiska fakulteten vid
Stockholms universitet. Genom sitt engagemang inom SSCO och SUS
har Sofias ledarförmåga stärkts och hennes driv för att förbättra
Stockholms studenters situation vuxit.
Efter en mandatperiod önskar Sofia fortsätta med det arbetet hon
tillsammans med sin styrelse arbetat på och ta tag i de frågor som
organisationen behöver ta tag i. Valberedningen anser att Sofia är en
stark kandidat och tror att kontinuiteten hon bidrar med tillsammans
med en stark ledarskapsförmåga är vad SSCO kommer behöva även
nästa mandatperiod.
Valberedningen anser att SSCO skulle gynnas av kompetensen och
egenskaperna som Sofia Holmdahl innehar även under kommande år
och hon förordas därför till förbundsordförande för SSCO.
Vice förbundsordförande för SSCO

Valberedningen förordar Martin Hansson, nominerad av Emilia
Kaufeldt, till vice förbundsordförande för SSCO.
Martin sitter idag som kassör i Studentkåren DISK, som har lika stor
omsättning som SSCO, men som han hanterar ideellt. Det gör att han
innehar många kunskaper inom bokföring, budget och andra
finansiella frågor som valberedningen anser att SSCO har en stor nytta
av. Tidigare har han varit gruppledare på Systemvetardagen, som är en
stor arbetsmarknadsmässa för IT-studenter i Kista. Han är en väldigt
driven person som alltid tagit initiativ till förbättring i alla uppdrag och
arbeten han haft. Han gör ofta mer än vad som krävs, tvekar aldrig att
hjälpa till utanför sina arbetsuppgifter och är mycket omtyckt av
kollegor. Martin har tidigare arbetslivserfarenhet som IT-konsult och
har där visat att han är mycket flexibel och ordningsam som person.
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Valberedningen anser att Martin har egenskaper och erfarenheter som
skulle göra honom till stor tillgång för SSCO som vice
förbundsordförande. I synnerhet anser valberedningen att hans
kunskaper inom ekonomi gör honom till ett bra komplement till
förbundsordförandekandidaten Sofia.
Förbundsstyrelseledamot för SSCO

Valberedningen förordar Charley Jönsson, nominerad av sig själv, till
ledamot i styrelsen för SSCO.
Charley Jönsson har sin bakgrund från Tekniska högskolans studentkår
där han bland annat suttit som klubbmästare i mästeriet på CLsektionen, sektionsordförande för CL-sektionen och kårordförande
för THS. Han sitter idag i SSCO styrelse och vill fortsätta sitt
engagemang inom organisationen. Han öppen och hjälpsam person
som kan bidra med långsiktighet och kontinuitet i organisationen.
Charley vill göra SSCO till ett mer självklart val för kårer att kontakta
för stöttning i olika frågor och hjälpa till att vara en stödpelare för nyare
personer i styrelsen.
Valberedningen tror att SSCO skulle gynnas av att han sitter i styrelsen
ännu ett verksamhetsår och bidrar med sina kunskaper inom
organisationen.
Förbundsstyrelseledamot för SSCO

Valberedningen förordar Filip Lindblom, nominerad av sig själv, till
ledamot i styrelsen för SSCO.
Filip har suttit som ordförande för Naprapathögskolan studentkår i
flertalet år. Han sitter i styrelsen för SSCO idag. Utöver det har han en
bakgrund i en lite mindre studentkår. Han vill fortsätta vara med och
driva perspektivet från de mindre kårerna. I sitt val av yrkesväg och
ideella engagemang eftersträvar han alltid att hjälpa sina medmänniskor
vilket är en egenskap som gynnar SSCO och alla medlemskårer.
Valberedningen tror att Filip kan bidra med en kontinuitet i styrelsen
och med sitt perspektiv från en mindre kår är en bra kandidat till
SSCO:s styrelse för nästkommande verksamhetsår.
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Förbundsstyrelseledamot för SSCO

Valberedningen förordar Elvira Erlands, nominerad av Sofia
Holmdahl, till ledamot i styrelsen för SSCO.
Elvira är idag andre vicekårordförande för FHS och styr även en
arbetsmarkandsgrupp. Elvira har goda erfarenheter inom ledarskap
och har bland annat jobbat som både lägerledare och som
utbildningsledare. Elvira studerar idag vid Försvarshögskolan på
programmet statsvetenskap med inriktning mot säkerhet och
krishantering. Elvira är organiserad person som har lätt för att lära.
Hon är en lagspelare som är väldigt engagerad och ambitiös.
Elvira är öppen med de saker hon inte kan men ser ingen problematik
med att vara ny då hon har väldigt lätt för att lära. Valberedningen får
bilden av Elvira som en väldigt ödmjuk person som är enkel att arbeta
i grupp med. Med sina ledarskapserfarenheter och sitt driv anser
valberedningen att Elvira skulle vara ett bra tillskott till SSCO:s styrelse.
Förbundsstyrelseledamot för SSCO

Valberedningen förordar Angela Katumba, nominerad av valberedningen, till ordinarie ledamot i styrelsen för SSCO.
Angela Katumba har mångårig erfarenhet av såväl studiesociala som
studiepolitiska frågor. Angela har bland annat suttit som ordförande
för samhällsvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet och
jobbat inom SUS. Tidigare har Angela även haft en mängd andra
förtroendeuppdrag inom såväl samhällsvetenskapliga föreningen som
inom SUS. Hon har studerat Sociologisk samhällsanalys vid
Stockholms universitet och har även studerat en rad andra ämnen så
som genusvetenskap och psykologi.
Angela är ödmjuk, kreativ och positivt. Med sin breda kompetens och
erfarenhet inom studentorganisationer tror valberedningen att Angela
kommer att vara ett gott komplement och bidra till en fortsatt positiv
utveckling av SSCO:s arbete.
Förbundsstyrelseledamot för SSCO

Valberedningen förordar Rebecka Nyman, nominerad av Oskar M
Wiik, till ledamot i styrelsen för SSCO.
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Rebecka har inte tidigare engagerat sig inom SSCO men hon har ett
imponerande cv fullt med engagemang som både sträcker sig över lång
tid och spänner ett brett spektrum av ideella organisationer. Hon
pluggar just nu till bibliotekarie på Södertörns högskola där hon sitter
i styrelsen för SöderS och har engagerat sig för utbytesstudenter genom
ESN Södertörn. Valberedningen ser tydligt att Rebecka brinner för att
göra vardagen bättre för sina medmänniskor, studenter eller ej, och vi
anser att hon uppfyller alla kriterier i vår kravprofil utom när det gäller
kunskap om SSCO, en brist som enligt oss täcks upp väl av andra
kandidater i vårt förslag till styrelse. Valberedningen väljer därför att
förorda Rebecka Nyman till ledamot i SSCO:s förbundsstyrelse.
Förbundsstyrelseledamot för SSCO

Valberedningen förordar Miro Jääskeläinen, nominerad av sig själv, till
ledamot i styrelsen för SSCO.
Miro har en bakgrund från Naturvetenskapliga föreningen på
Stockholms universitet, där han även suttit som ordförande. Han har
engagerat sig mycket inom den studiesociala delen i Stockholm. Ett
axplock av hans engagemang är Sjöslagsgruppen, Qarnevalen,
Luciabalen. Det är imponerande hur mycket erfarenhet och
engagemang Miro kan ta med till styrelsen från Stockholms studentliv.
Hans driv och energi anser valberedningen vara ett stort tillskott i
styrelsen. Från sin utbildning har han även erfarenhet av ledarskap
vilket också gör att han är en stark kandidat för styrelsen.
Valberedningen anser att Miros kunskaper och erfarenheter kommer
gynna styrelsen och bidra mycket positivt till SSCO som organisation
och väg framåt.
Sakrevisor för SSCO

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 är glada att Sabine ställer upp ännu en gång och ämnar
därför förorda henne till ytterligare en mandatperiod som ordinarie
sakrevisor.
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Valberedningen bedömer att Sabine kan bidra positivt till SSCO i rollen
som sakrevisor och skapar den kontinuitet som posten som sakrevisor
behöver.
Sakrevisorssuppleant för SSCO

Vakant
Kongressordförande

Valberedningen förordar Oskar M Wiik till kongressordförande.
Oskar M Wiik har under två år 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. Han har även under senaste
mandatperioden tjänat SSCO som kongressordförande, därför är
valberedningen är glad över att kunna föreslå honom till en ytterligare
mandatperiod på samma post.
Med bakgrund av detta ämnar därför valberedningen att förorda Oskar
till förbundskongressordförande.
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. Från SSCO:s kansli har uppdragen marknadsförts på sociala medier. Kårerna har uppmuntrats att sprida informationen vidare till sina medlemmar.
Sammanlagt inkom 21 nomineringar inom nomineringsperioden. Efter
nomineringsperiodens slut har intervjuer genomförts med kandidaterna till SSCO:s presidium samt styrelse. 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:
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Uppdrag

Bedömningskriterier

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

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

Kongressordförande

- Vana att leda möten
- Kunskap om SSCO

Sakrevisor för SSCO

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

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

Auktoriserad revisionsbyrå
för SSCO

- Auktoriserad revisionsbyrå
- Förankring hos SSCO

Valberedningen har varit enig i samtliga beslut. Efter att beslut om
förordningar fattats har kandidaterna 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.
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 revisionsbyrå

Valberedningen valde att stämma av med vice förbundsordförande för
SSCO, men valberedningen gjorde inga intervjuer eftersom uppdraget
i praktiken handlar om en affärsuppgörelse mellan SSCO och en
revisionsbyrå.
6.1. Presidiets uppdragsbeskrivning

I propositionerna till förbundskongressen föreslås en sysselsättningsgrad på 50 % för vice förbundsordförande som valberedningen
har tagit hänsyn till i beredningen av posten. Även om den ännu inte
är beslutad anser valberedningen att det var nödvändigt då det påverkar
beredningen av posten.
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Nomineringar till Valberedningen

Det har inkommit 1 nominering 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:
Axelina Schmidt i beslut om Charley Jönsson och Miro Jääskeläinen
Arvid Nilsson i beslut om Charley Jönsson
Linnea Eriksson i beslut om Martin Hansson
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Sofia Holmdahl – Curriculum vitae
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:

Sofia Holmdahl (19940703)
Körsbärsvägen 9
114 23 STOCKHOLM
076 – 03 888 94
sofiaholmdahl@gmail.com

Arbete (ett urval)
Förbundsordförande för Stockholms studentkårers centralorganisation

2021 –

Som förbundsordförande är jag ansvarig för Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) och
verksamhet vilket omfattar 3 anställda och över 40 medlemskårer. Jag arbetar mycket med politisk påverkan
mot region och kommun samt allmänt opinionsbildande. Utöver detta har jag arbetsgivar-, arbetsmiljö- och
arbetsledaransvar över organisationens anställda.
Kårordförande vid Stockholms universitets studentkår

2020 – 2021

Som kårordförande är jag ansvarig för Stockholms universitets studentkårs organisation och verksamhet,
vilket innefattar ungefär 20 anställda och 15 000 medlemmar. Ansvaret sträcker sig även över en
bolagskoncern. Under verksamhetsåret ledde jag tillsammans med organisationens övriga ledning
genomförandet av ett stort förändringsarbete med att sätta en ny kansliorganisation och stärka arbetet med
studentinflytande och organisationens påverkansarbete.
Vice kårordförande vid Stockholms universitets studentkår

2019 – 2020

Som vice kårordförande var jag ansvarig för Stockholms universitets studentkårs organisation och
verksamhet, vilket innefattar ungefär 35 medarbetare (såväl förtroendevalda som anställda) och 15 000
medlemmar. Ansvaret sträcker sig även över en bolagskoncern samt arbetsledning. Under verksamhetsåret
ledde jag tillsammans med organisationens övriga ledning förberedelserna för ett stort förändringsarbete av
organisationen som påverkans- och kansliorganisation.
Studiebevakare vid Stockholms universitets studentkår

2018 – 2019

Som studiebevakare arbetade jag med att stärka studentinflytandet vid humanistiska fakulteten.
Studiebevakning handlar om att vara delaktig i att förbättra studenters utbildning och studiesituation.
Assistent i nätverket Nordic Network Gender Body Health

2017 – 2019

Som assistent deltog jag i planerandet och genomförandet av akademiska konferenser för Nordic Network
Gender Body Health.
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Utbildning (ett urval)
Masterexamen i genusvetenskap

2016 – 2018

Stockholms universitet, Stockholm
Kandidatexamen i genusvetenskap

2013 – 2016

Stockholms universitet, Stockholm
Samhällsprogrammet, inriktning kultur, profil journalistik

2010 – 2013

Rudbeckianska gymnasiet, Västerås

Styrelseerfarenhet (ett urval)
Stiftelsen Stockholms studentbostäder

2022 -

Förste vice ordförande
Sveriges förenade studentkårer

2021 –

Ordinarie ledamot
Stiftelsen Stockholms studentbostäder

2021 – 2022

Ordinarie ledamot
Stockholms studentkårers centralorganisation

2019 – 2021

Ordinarie ledamot samt högskolepolitisk rådgivare
Campusbutiken AB

2019 - 2020

Ordinarie ledamot

Stockholms universitet
Universitetsstyrelsen

2019 – 2021

Ordinarie ledamot
Rektors beredning för utbildningsutvärdering och

2019 – 2021

system för kvalitetssäkring
Ordinarie ledamot
Områdesnämnden för humanvetenskap

2018 – 2019

Sofia Holmdahl - Curriculum vitae
Ordinarie ledamot
Lärarförslagsnämnden för de historisk-filosofiska ämnena

2018 – 2019

Ordinarie ledamot
Humanistiska fakultetsnämnden

2018 – 2019

Suppleant
Institutionsstyrelsen för Institutionen för etnologi, religionshistoria

2016 – 2018

och genusvetenskap vid Stockholms universitet
Ordinarie ledamot

Studentengagemang vid Stockholms universitet
Stockholms universitets studentkårsfullmäktige

2021 –

Talman
Stockholms universitets studentkårsstyrelse

2019 – 2021

Såväl kårordförande samt vice kårordförande
Humanistiska fakultetsrådet

2018 – 2019

Sekreterare
Studentrådet ERG

2016 - 2018

Ordförande (samt startade upp studentrådet)

Övriga erfarenheter
Universitetskanslersämbetet

2021

Bedömare, lärosätesgranskning
Stipendium ur Märta och August Wetterlings fond

2013

För uppvisade goda studieresultat, Rudbeckianska gymnasiet
Skribent i boken Främling: en bok om Carola
Språk
Svenska, modersmål
Engelska, mycket bra kunskaper

2012
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Sofia Holmdahl – Personligt brev
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:

Sofia Holmdahl (19940703)
Körsbärsvägen 9
114 23 STOCKHOLM
076 – 03 888 94
sofiaholmdahl@gmail.com

Jag älskar studentrörelsen. Jag älskar att vara en del i att få situationen för studenter att bli bättre.
Jag älskar att samordna och representera studenter. Under det senaste året har jag fått möjligheten
att göra detta som förbundsordförande i SSCO – Stockholms studentkårer och är så himla
tacksam för det.
Mitt namn är Sofia Holmdahl och jag har under verksamhetsåret 2021/2022 gjort SSCO till
en bättre organisation. För ett år sedan gick jag till val på att SSCO skulle bli en mer
uppdragsorienterad, synlig och mer långsiktig organisation. Under året har vi träffat fler kårer än
tidigare år, vi har skrivit debattartiklar med nästan alla lärosäteskårer och anordnat workshops för
att ta fram underlag till våra möten med regionen. Vi har, i skrivande stund, publicerat 800 % fler
debattartiklar än föregående år och vi har påbörjat ett arbete med att stabilisera SSCO:s ekonomi
och har sett över SSCO:s organisation. Mer behövs dock göras och jag är redo för att fortsätta
mitt arbete.
Vi har kommit långt under året – men vi är inte framme än. Jag har en ivrig vilja att fortsätta
göra SSCO till en bättre organisation. Jag står fast vid att SSCO måste fortsätta bli mer
uppdragsorienterad, mer synlig och mer långsiktig. För mig är det viktigt att fler medlemskårer
engageras i det vi gör, att vi syns mer i andra medieformer än text, att vi kommer längre med vår
ekonomi. SSCO är bättre, men måste bli Sveriges främsta studentorganisation. Det vill jag vara
delaktig i att fixa, under nästa år kan vi komma ytterligare en bit på vägen.
SSCO är en ovärderlig organisations för Stockholms alla studenter. Som student i Stockholm
möter vi en massa gemensamma problem och därför är det viktigt att vi går samman. Vi behöver
gå samman för att en gång för alla ta studenters hälsa, ekonomi och den fruktansvärda
bostadssituation vi står inför på allvar. Jag hade blivit väldigt glad om jag fick fortsatt förtroende
att verka för studenters bästa ytterligare ett år till.

Martin
Hansson

Jämtlandsgatan 154
16260 Vällingby
073 - 050 57 16
hansson.martin@icloud.com

Pro l

Brinner för design och hur teknik möjliggör människors kreativitet och ambition.
Intresserad av etisk och tillgänglig design. Starkt intresse för tekniska produkter och följer
ständigt tekniska nyheter. Studerar Interaktionsdesign på Stockholms Universitet.

Erfarenhet

Kassör, Studentkåren DISK, Stockholm – 2022 –
Ansvarig för löpande bokföring, budget, bokslut och nansiella frågor för Studentkåren
DISK.
Gruppledare Info & Design, Systemvetardagen, Stockholm – 2021 –
Gruppledare över projektteamet Info Design inom projektgruppen som ansvarade över
designen för Systemvetardagen 2022, en arbetsmässa på Stockholms Universitet.
IT Konsult, Real Time Services, Stockholm – 2019 –
Arbetade 2019 som applikationskonsult för Stockholm Stad i ett införandeprojekt av ett
nytt systemstöd. Varierande uppgifter mellan främst support, utbildning och
systemledning. Sigma IT Services blev under 2021 en del av Real Time Services. Är för
närvarande tjänstledig från min anställning under studierna.
Supporttekniker, Riksidrottsförbundet, Stockholm – 2020 – 2021
Timanställning under studier för RF/SISU där jag stöttat deras interna IT-support och
produktion av årsmöten och dylikt i deras mediastudio.

Övriga meriter

Grundläggande kompetens i Photoshop, Python och Java. Mellanliggande kompetens i
Illustrator, InDesign, XD, Figma, SQL, HTML, CSS, JavaScript och O ce. Pedagogisk,
social, empatisk och service minded.

Referenser

Ges vid begäran.

fi

Stockholms Universitet, Stockholm – Interaktionsdesign, 2021 –
Berghs School of Communication, Stockholm – Gra sk Design Start, 2021 – 2021
Södertörns Högskola, Stockholm – Ekonomi, Teknik & Design, 2020 – 2021

fi

Utbildning

ffi

fi

IT-tekniker, TUI AB, Stockholm – 2016 – 2018
Arbetade som IT-tekniker i TUI’s interna IT Service Desk. Arbetade med administration
och felsökning av TUI’s IT Portfolio, bemötande av kunder i Service Point, installation av
utrustning samt utbildning av nya säljare.

Martin
Hansson
Hej!
Mitt namn är Martin Hansson. Jag är 25 år och jag studerar
interaktionsdesign på Stockholms Universitet. För närvarande sitter jag även
som kassör i Studentkåren DISK.
Jag började plugga på SU i höstas och har verkligen haft ett fullspäckat år.
Från gruppledare för Systemvetardagen till kassör i Studentkåren DISK och
nu nominerad till vice förbundsordförande i SSCO. Jag har tyckt det varit
spännande och givande att engagera mig inom Studentkåren DISK och har
lärt mig otroligt mycket. Innan studierna jobbade jag era år inom ITbranschen, först som tekniker och sen som konsult. Jag gillar att lära mig nya
saker och att grotta ner mig i problem, vilket gjorde mig väldigt exibel under
min tid som konsult. På alla arbetsplatser jag varit på har jag gärna engagerat
mig utöver mina vanliga arbetsuppgifter. Jag har inom mina tidigare roller
även behövt lyssna och verkligen förstå vart skon klämmer. Detta är något
jag tror gynnat mig som student men även som kassör.
På fritiden är teknik, design och musik mina stora intressen. Jag lyssnar
mycket på techpoddar, läser böcker om design och så älskar jag musikaler
och konserter. Jag försöker som de esta träna så mycket som man orkar i
vardagen och umgås med vänner och familj. Jag är en väldigt driven och
social person och tycker om nya utmaningar.
Jag tycker det är väldigt kul att se att det nns ett sådant engagemang bland
Stockholms studentkårer och det skulle vara riktigt kul att få diskutera de
utmaningar och nöjen som inkluderas i att vara en student i Stockholm.
Med vänlig hälsningar,
Martin Hansson
Jämtlandsgatan 154
162 60, Vällingby
073 - 050 57 16

fl

fl

fi

fl

hansson.martin@icloud.com

Angela Katumba
ARBETSLIVSERFARENHET

Tillväxtverket, Stockholm - Handläggare April 2022
Stockholm stad, Stockholm – Biståndshandläggare Maj 2021 – Februari 2022
Stockholm universitets studentkår, Stockholm– Administratör och
medlemshandläggare Januari 2021 - Maj 2021
Stockholm universitets studentkår, Ansvarig för evenemang och
medlemsaktiviteter Januari 2020 - Juli 2020
Stockholm universitets studentkår, Eventansvarig Juli 2019 - December 2020
Stockholm universitets studentkår, Medlemsadministratör Januari 2019 - Juni 2019
Stockholm universitets studentkår , Projektledare för kårvalet Januari 2019 - Juni
2019

Stockholm universitets studentkår, Kårexpeditionsmedarbetare 2017 - 2019
Björks Buss, Stockholm – Koordinator 2017 - 2019
EnterCard Sverige AB, Stockholm – Handläggare 2015 - 2017

KOMPETENS
Microsoft Office
SPSS
Stata
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
SPRÅK
Svenska - Modersmål
Engelska - Mycket skicklig
Franska - Bra praktiska kunskaper
UTBILDNING

Stockholm universitet – Kandidatkurs i genusvetenskap (Genusvetenskap III)
Augusti 2020 - Januari 2021

Stockholm universitet – Kandidatprogram i sociologisk samhällsanalys
2015 - 2019

Stockholm universitet – Fristående kurser
- Psykologi I
- Statsvetenskap !
- Genusvetenskap I & II
- Kulturpolitik
- Filmvetenskap I
- Migration, kultur och mångfald
FÖRTROENDEUPPDRAG

Ordförande – Samhällsvetenskapliga föreningen April 2020 - Mars 2021
Vice ordförande – Samhällsvetenskapliga föreningen 2019
Aktivitetsansvarig – Samhällsvetenskapliga föreningen 2018
Klubbmästare – Samhällsvetenskapliga föreningen 2016-2017
Vice ordförande – Partipolitisk studentförening 2017 - 2019

Charley Jönsson
Kungshamra 3, 170 70 Solna | +46709797250 | charleyj94@live.se

Utbildning
UNIVERSITETSNIVÅ | 2015 – | KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN, STOCKHOLM
Läser programmet Civilingenjör och Lärare med inriktningen Energi och Miljö. Utbildningen leder
till dubbla examen, en civilingenjörsexamen inom hållbar utveckling med pedagogiskt ledarskap
som spetskompetens, samt en ämneslärarexamen inom matematik och teknik på gymnasial nivå.

VÄRDEBASERAT LEDARSKAP | 2021 | SCOUTERNAS FOLKHÖGSKOLA
En ledarutbildning på avancerad nivå med syfte att utbilda och stärka unga ledares förmåga och

medvetenhet om sina värderingar och agera i enlighet med dem. Med huvudmoment som: att leda
grupper, att leda för mångfald, att leda sig själv samt att leda med vinst och värderingar.

UNIVERSITETSNIVÅ | 2018 | TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, TOKYO
Medverkade I sammarbeteprogrammet Academic Cooperating Agreement Program (ACAP), där jag
under en utbytestermin, April 2018- Augusti 2018, läst kurser på ett av KTHs partneruniversitet.
Lästa kurser var 20hp miljötekniskt orienterat, 4hp Arkitekturhistoria, 6hp Japanska och japansk
kultur.

Arbetserfarenheter
QUALITY ANALYST | FEB 2022 - | SAAB AB, JÄRFÄLLA
Jobbar med kvalitetsfrågor på olika nivåer inom både kundprojekt samt inom organisationen. Inom
kundprojekt som Project Quality Manager där jag bland annat säkerställande att vi följer korrekt
processer och ISO-standarder. I organisationsutveckling arbetar jag dels med internrevisioner
samt som projektledare i olika utvecklingsprojekt.

TILLFÖRORDNAD KANSLICHEF | DEC 2020 – JUL 2021 | TEKNISKA HÖGSKOLANS
STUDENTKÅR, STOCKHOLM
Som följd av vår Kanslichefs föräldraledighet, har jag även agerat personalansvarig för samtliga 22
anställda på THS, varav jag arbetsledde våra 7 tjänsteman. Bland arbetsuppgifterna ingick bland
annat arbetsmiljöfrågor, löneattesteringar, korttidspermitteringar samt arbetsledning i den
dagliga verksamheten.

KÅRORDFÖRANDE | JUL 2020 – JUN 2021 | TEKNISKA HÖGSKOLANS STUDENTKÅR,
STOCKHOLM
Som ytterst ansvarig för Studentkåren arbetar jag strategiskt internt och externt med att driva de
frågor som KTH:s studenter. Mer specifikt arbetar jag med arbetsledning av våra 10
heltidsarvoderade, drivande av högskolepolitiska frågor lokalt samt nationellt, presshantering.
1

BRAND AMBASSADOR | SEP 2018 – MAR 2020 | ACADEMIC WORK KONTOR VÄST,
STOCKHOLM
Arbetande med att på marknadsföringsavdelningen aktivt stärka företagets varumärke mot
studenter och andra potentiella framtida medarbetare, att under arbetsmarknadsmässor,
monterevent och föreläsningar öka kunskapen hos studenter och andra potentiella framtida
medarbetare om företaget och de jobbmöjligheter som finns därinom. Dessutom ansvara för
affischering på KTH campus samt hålla utkik efter nya marknadsföringsmöjligheter inom
Stockholmsregionen.

KVALITÉTSINGENJÖR - SOMMARERSÄTTARE | 2017 & 2019 | FAIVELEY TANSPORT
NORDIC AB, LANDSKRONA
Arbetade på miljö- och kvalitetsavdelningen under semestertid ersätta och stötta medarbetare med
QRQC arbetet (Quick Response Quality Control, avvikelsehantering), 5S samt
utfallsprovshantering. Jag fick driva nya och aktuella QRQC ärenden, innefattande
avvikelsehantering samt förbättring av processer för att minimera svinn i produktion och säkra
kunden. Förbättrar mappstrukturer för ett effektivare kvalitetsarbete. Jag koordinerade QRQCmöten där chefer och arbetsledare deltar, arbetade med affärssystem (M3) samt
avvikelsehanteringssystemet (WIM).

DELTIDSSOLDAT | MAJ 2014 - | SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET P7, REVINGEHED

Andra erfarenheter
FÖRBUNDSSTYRELSELEDAMOT | SSCO – STOCKHOLM STUDENTERS CENTRAL
ORGANISATION| AUG 2021 ORDFÖRANDE | CL-SEKTIONEN KTH | KALENDERÅRET 2019
Ytterst ansvarig för sektionen om cirka 300 studenter, dess verksamhet och det operativa och
strategiska arbetet som sker inom studiesocialt, utbildningsfrågor och mot näringsliv.

KLUBBMÄSTARE | CLUBWÄSTERIET, CL-SEKTIONEN KTH | LÄSÅRET 17/18
Att leda en ideell förening och se till att utveckla dess verksamhet med nya samarbeten och idéer.
Ansvara för rekrytering av nya medlemmar samt delegering av arbete för att verksamheten skall
fungera.

Övriga meriter
KUNSKAPSPROV I ALKOHOLLAGEN | JANUARI 2018
Genomfört och blivit godkänd på Stockholms stads kunskapsprov om alkohollagstiftning för
stadigvarande tillstånd för slutna sällskap.

KÖRKORT
B-körkort (11/10-2013)
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Elvira Erlands
Student och Utbildingsledare

070-491 52 06 · elvira.erlands@hotmail.com

LinkedIn
Egenskaper
Extrovert
Driven

Profil
Student med deltidsjobb som pedagogisk utbildningsledare med intresse
inom statsvetenskap och utbildning. Van talare med en bakgrund inom
Försvarsmakten som både soldat och med jobb inom rekrytering. Trivs bäst
omgiven av människor där frihet under ansvar ges.

Lättlärd

Arbetslivserfarenhet

Lagspelare

Utbildningsledare, Folk och Försvar, Stockholm

Problemlösare

Språk
Engelska
Svenska

oktober 2021 — Nuvarande
Deltidstjänst där jag besöker skolor och genomför det senariobaserade rollspelet
"Minister för en dag" där fokus ligger på att väcka tankar om säkerhetspolitik.
Möter elever från gymnasiet och kombinerar en interaktiv övning med föreläsning
och diskussion om vad säkerhet är.

Skolinformatör, Försvarsmakten, Stockholm
oktober 2020 — augusti 2021
Genomförde digitala och fysiska besök på skolor för att informera om
Försvarsmakten och värnplikt. Jobbade även med rekrytering på mässor och
tilldelades ansvaret för rekryteringen vid Livgardets personalavdelning.

Sjukvårdsbiträde, Ragion Dalarna, Falun
juni 2020 — september 2020
Arbetade med att skapa god stämmning och underlätta för personalen på
Falu lasaretts Ortopedavdelning. Serverade mat, kokade kaffe, pratade med
patienterna, bäddade sängar mm.

Servitis, Harrys Borlänge, Borlänge
augusti 2018 — december 2018
Arbetade i kassa och med serveringen på kvällar och helger.

Sommarlärare, Falu Kommun, Falun
juni 2018 — augusti 2018
Undervisade elever från högstadiet och gymnasiet i svenska samt samordnade
roliga aktiviteter på eftermiddagarna där eleverna gavs tillfälle att släppa skolan
och njuta av sommaren.

Servitis, SMAK - resturang & lounge, Falun
juni 2017 — december 2017
Arbetade på lunchrestaurang med uppgifterna att servera, städa och bemanna
kassan.

Utbildning
Statsvetenskap med inrikting säkerhet och krishantering,
Försvarshögskolan, Stockholm
september 2021 — Nuvarande
Civilt kandidatprogram i Statsvetenskap med fokus på säkerhet och
krishantering.

Sjukvårdsgruppchef, Grundutbildning med värnplikt, Enköping
juli 2019 — juni 2020
Ryckte ut med goda värnpliktbetyg och med hög anställningsbarhet inom
Försvarsmakten. Erhöll skyddsvaktsbevis samt civil legitimitet som militär
undersköterska.

Naturvetenskaplig gymnasieexamen, Lugnetgymnasiet, Falun
augusti 2016 — juni 2019
Examen från det naturvetenskapliga programmet med inriktning
naturvetenskap. Mottog stipendium på 20 000kr med motiveringen:
"Elvira har varit mycket ansvarsfull för att det ska fungera och bli bra för klassens
gemensamma delar och samtidigt jobbat mycket ambitiöst och nått långt i sin
kunskap."

Referenser
Sissel Wickström från Livgardet/Försvarsmakten
070-148 44 17
Sebastian Willstedt från Folk och Försvar
070-090 40 66

Fritidsaktiviteter
Fotboll, Ornäs BK, Borlänge
juli 2014 — maj 2019
Aktiv i både ungdomsklubb och i A-lag.

Fotboll, Kungsängens IF, Stockholm
januari 2021 — oktober 2021
Spelade i A-laget.

CV
Filip Lindblom
980901-1431
070-376 66 89
Professorsslingan 51 11416 Stockholm
f.lindblom@hotmail.com

UTBILDNINGAR
2014 – 2018
Gymnasium – Dahlstiernska, Mellerud.
Barn och fritid inriktning Fritid och Hälsa
31/05-16 – 03/06-16
Adapt. Utbildning som även inkluderar
emergency first aid for parkour/freerunning
SCUK. Safeguarding and protecting children
Augusti 2018- Maj 2019
Certifierad hälsoprofilsbedömmare
Diplomerad inom kinesiologitejpning
Diplomerad massör
Diplomerad personlig tränare
Almi företagarskurs
Stress och stresshantering
Pedagogiskt ledarskap och kommunikation
19 augusti 2019-maj 2023
Studerande till naprapat på naprapathögskolan Stockholm

ARBETSLIVSERFARENHETER
Juli 2021-aktiv
Styrelseledamot i SSCO
Januari 2020-Aktiv
Ordförande naprapathögskolans studentkår
Maj 2019 - Aktiv
Eget företag inom personlig träning, massage Hälsoprofilsbedömning
September 2019-december 2019
Idrottsutskottet naprapathögskolans studentkår
10 november 2018–28 februari 2019
Massör för Vetlanda BK
2017 juli-2020 februari
Ocr instruktör, Gruppledare, Barnpass ledare, Receptionist ansvarig på OCR & Ninja center
Göteborg
2017 januari-juni
Ocr Instruktör och pass ledare samt receptionist på OCR & Ninja center Göteborg
Vecka 45-52 2016
Praktik på OCR & Ninja center Göteborg
22–23 Oktober 2016
Mässvärd Melleruds mässan
Augusti 2016-Juli 2017

Dalslandsfyslabb UF: Jag var ekonomi och testansvarig för ett UF företag som höll på med
fystester inom Dalslands regionen
12 januari 2015- 21 mars 2015
praktik på Nordalsskolan, Mellerud. Tog hand om barn och ledde fritidsaktiviteter
16 juni 2014- 12 juli
Jobb på Melleruds kommun med park och gata.
.

DATA IT
Programmeringserfarenhet av BizPoint butiksystem och BizPoint gym & träning.

SPRÅKKUNSKAPER
Svenska – Svenska Flytande
Engelska – Engelska Flytande

REFERENSER
Referenser ges gärna på begäran.

Miro Jääskeläinen
miro_jaa@hotmail.com
Tel. +46 (0)70-728 79 41
Anställningar
2021 – Administratör för Stockholms Stad, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg Stockholm, VO Kvalitet och utveckling (20%)
Januari 19 – Maj 19 Provisionsbaserad dörrförsäljning i uppdrag av ViaField numera Viasales
Augusti 17 – Dec 17 Handläggare för statsbidrag, Arbetsmarknadsförvältningen i Stockholm.
UTBILDNING
HT 2022 – Masterprogram i folkhälsovetenskap: Samhälleliga perspektiv vid Stockholms universitet
HT 2019 – Hälsopedagogprogrammet** vid Gymnastik och Idrottshögskolan
2016 – VT 2017 Kandidatprogram i fysik, Matematik och Fysik på Stockholms universitet. *
2013 – 2016 Managementprogram, Thorén Business School Stockholm, Stockholm

ÖVRIGT
Språkkunskaper
Svenska, engelska och finska i både skrift och tal.
Militär
2018 – Ledar- och reservofficersutbildning av Finlands försvarsmakt
Ideellt arbete:
Studentikost och festligheter:
2022 – Suppleant och Säkerhetsansvarig på Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms universitet
2021 – En av två projektledare för Luciabalen vid Stockholms universitet
2021 – Medverkande i Sjöslagsgruppen, arrangörer av Sjöslaget, Vårkryssen och Absolut Gotland
2021 – I Staben för föreningen Quarnevalen och Quarnevalsfamilejn (21–22)
2020 – Ordförande för Naturvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet
2019 – Entertainment Manager på SNNC 2019
2019 – Suppleant på Naturvetenskapliga Föreningen på Stockholms universitet
2019 – Gästansvarig 105-årsjubileum med NF och HUMF på Stockholms universitet
2018 – Serveringsansvarig, RUK 252 kursbal, koordination av personal och artistservice mm.
2016 – 2019 Marskalk på Naturvetenskapliga föreningen vid Stockholms universitet
2017 – Informationsansvarig på Naturvetenskapliga Föreningen vid Stockholms universitet
2012 – 2017 Ungdomsledare för ungdomar och konfirmander vid Ängskyrkan i Tumba

*Oavslutad utbildning **Pågående utbildning

CURRICULUM VITAE
UTBILDNING
2021.08 –

Bibliotekarieprogrammet, 180 hp, Södertörns högskola, Stockholm
Beräknad examen: 6 2024

2021.06 – 2021.08

Litteraturvetenskap barn- och ungdomslitteratur, 7,5 hp, Mittuniversitetet, distanskurs

2020.06 – 2020.08

Litteraturvetenskap 1, 7,5 hp, Mittuniversitetet, distanskurs

2020.06 – 2020.07

Projektledning, 6,0 hp, Linköpings universitet, distanskurs

2018.08 – 2021.11

Ekonomie kandidatprogrammet, 180 hp, Södertörns högskola, Stockholm
Inriktning: Företagsekonomi
Kandidatuppsats: Redovisning

ARBETSLIVSERFARENHET
2021.10.22 –

Studentambassadör Södertörns högskola
Engagerar människor till att börja studera på högskola eller universitet genom bland annat
olika evenemang och studiebesök. Hjälper även Södertörns högskola med diverse uppgifter
som exempelvis utdelning av studentkort i början av terminerna.

2019.06.09 – 2019.08.18

Receptionist, Norderstrands Citycamping
Det mesta bestod i att välkomna gäster från många olika nationaliteter samt svara på email
och i telefon. Från reception tog vi även hand om bokningar, både på plats samt via email
och telefon. I reception skedde också försäljning. Städningen i reception och utanför
reception sköttes av oss i reception.

2015.09.30 – 2021.06.04

Lagerarbetare, Tikkurila Sverige AB Nykvarn
Jag hade kunskap om de flesta olika delarna från varumottagning till returer. Plockade order
i lagret. Satt även en del i lagerexpedition då det behövdes hjälp där och hade hand om order
i systemet samt skrev ut de frakthandlingar som behövdes. Key user i ett systembyte från
movex till ax och fick ansvar att hjälpa till att lösa problem på alla områden. Hade hand om
leveransanmärkningar. Var tjänstledig för att studera 2018–2021.

2015.05.25 – 2018.01.31

Kontaktperson, Huddinge kommun
Umgicks och hittade på roliga aktiviteter med en person som har aspergers syndrom.

2014.08.18 – 2015.09.30

Lagerarbetare, Tikkurila Sverige AB Nykvarn
Plockade order i lagret. Satt även i lagerexpeditionen när det behövdes hjälp och hade koll
på order samt skrev ut de frakthandlingar som behövdes.

Namn: Rebecka Nyman
Adress: Jakob Ulfssons väg 7B
647 32 MARIEFRED

Mobil: 073 - 41 68 759
Email: rebecka.maria.nyman@gmail.com

2014.06.09 – 2014.08.17

Administration, Tikkurila Sverige AB Nykvarn
Arbetade i lagerexpedition med att ha koll på order samt skriva ut de frakthandlingar som
behövdes.

2013.10.14 – 2016.02.29

Biografanställd, Sf Bio AB Kungens kurva
Stod i kassan för försäljning av både snacks och biljetter. Turades om med att sköta olika
saker i kassan som till exempel påfyllning och städning. Stod också i foajén för att välkomna
biografbesökare samt städade foajén och salongerna under dagen och kvällen.

Referenser lämnas på begäran.

SPRÅKKUNSKAPER
o
o

Svenska - Modersmål.
Engelska - Mycket goda kunskaper i tal och skrift.

DATORKUNSKAPER
o
o
o
o
o
o

MS Officepaketet - Goda kunskaper.
KSD - Goda kunskaper.
M3 - Goda kunskaper.
MTA - Goda kunskaper.
Ax - Goda kunskaper.
DLBookit/DLSystems - Goda kunskaper.

ÖVRIGT
o
o
o

B-körkort.
Har tillgång till bil.
Truckförarbevis för Plocktruck/Ledlåglyftare.

ÖVRIGA MERITER
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o

Ledamot i styrelsen för SöderS som är Södertörns högskolas studentkår (2021/2022).
Är engagerad inom studentföreningen SÖFRE på Södertörns högskola. Vilket bland annat betyder att jag har
suttit med i tre projekt (ett fick pris årets projekt 2019), varit projektledare för två projekt, varit företagsvärd på
arbetsmarknadsdagen e-day och fadder under en inspark.
Vice President i styrelsen för ESN Södertörn som tar hand om utbytesstudenter och gör deras tid i Sverige rolig
genom att anordna aktiviteter (2019/2020 och 2020/2021).
Volontär på Stockholms internationella filmfestival, event (2018, 2019).
Volontär på Stockholms internationella filmfestival, bio (2020).
Biografansvarig på Stockholms internationella filmfestival (2021).
Sekreterare i styrelsen för BRF Gripen (2016/2017 och 2017/2018).
Valberedningen i styrelsen för BRF Gripen (2015/2016).
Haft förtroendeposter på gymnasiet.
❖ Ordförande i marknadsföringsutskottet.
❖ Ledamot i elevkårens styrelse.
Har varit aktiv i 4H, både som vanlig medlem och styrelsearbete. Ledare till barngrupper och handikappgrupper.
Volontär på Röda Korset i Mariefred (2021, 2022).
Namn: Rebecka Nyman
Adress: Jakob Ulfssons väg 7B
647 32 MARIEFRED

Mobil: 073 - 41 68 759
Email: rebecka.maria.nyman@gmail.com

CV – Elis Wibacke

CV
Elis Wibacke
Tavastgatan 39
118 24 Stockholm
Telefon: 073 – 056 21 41
E-post: elis@wibacke.com

Examina
Filosofie kandidatexamen med huvudområde arkeologi
• Stockholms universitet, utfärdad augusti 2020
Filosofie masterexamen med huvudområde historia
• Stockholms universitet, utfärdad juni 2018
Filosofie kandidatexamen med huvudområde historia
• Stockholms universitet, utfärdad juni 2016

Utbildning
Eftergymnasial utbildning i Sverige
• Stockholms universitet: 397,5 hp i bland annat historia, idéhistoria, klassiska språk och
arkeologi med inriktning antikens kultur och samhällsliv (2012–2021)
• Linnéuniversitetet: 7,5 hp i litteraturvetenskap (2019–2020)
Eftergymnasial utbildning i Frankrike
• Université de Poitiers: Semaines d’études médiévales (2018)
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne: 30 hp i historia och franska (2015–2016)

Arbetslivserfarenhet
Stockholms universitets studentkår (SUS)
• Kårordförande (2021–2022) och vice kårordförande (2020–2021): i dessa heltidsuppdrag ingår bland annat att leda kårstyrelsens arbete, representera SUS gentemot
SSCO, kårer, föreningar och SUS bolag samt agera huvudstuderandeskyddsombud
• Studiebevakare för Naturvetenskapliga fakulteten (2018–2019): i detta heltidsuppdrag
ingick bland annat att samordna studentråd och studentrepresentanter
Stockholms universitet
• Tentamensvakt vid Historiska institutionen (2016–2018) och Institutionen för svenska
och flerspråkighet (2018)
Riksarkivet
• Praktikant (2017) och assistent (2018) vid Svenskt Diplomatariums redaktion
Meriter och uppdrag
Uppdrag inom Stockholms universitets studentkår (SUS)
• Kårordförande (2021–2022)
• Ledamot i Global CIVIS Student Council (2021–2022)
• Vice kårordförande (2020–2021)
• Ordförande för Centrala studentrådet (2020–2021)
• Kårfullmäktigeledamot (sedan 2019)
• Kårstyrelsesuppleant (2019–2020)
• Ordförande för Ämnesrådet för institutionen för arkeologi och antikens kultur (2019–
2020)
• Sekreterare för Naturvetenskapliga fakultetsrådet (2018–2019, 2020)
• Studiebevakare för Naturvetenskapliga fakulteten (2018–2019)
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•
•

Studiemiljöombud och sekreterare för Historiska institutionens studentråd (2017–2018)
Buddy för internationella studenter (2017)

Uppdrag som studentrepresentant vid Stockholms universitet (urval)
• Stockholms universitets hörandeförsamling (2021–2022)
• Stockholms universitets styrelse (2020–2022)
• Områdesövergripande rådet (2020–2022)
• Rektors beredning för universitetsgemensamma utbildningsfrågor och system för
kvalitetssäkring (Rebus) (2020–2022)
• Miljörådet (2020–2022)
• Rådet för arbetsmiljö och lika villkor och dess US-utskott (2020–2022)
• Områdesnämnden för humanvetenskap (2020)
• Institutionen för arkeologi och antikens kulturs styrelse (2019–2020)
• Områdesnämnden för naturvetenskap (2018–2019)
• Historiska institutionens arbetsmiljögrupp (2017–2018)
Uppdrag inom Sveriges förenade studentkårer (SFS)
• Styrelseledamot (2019–2020)
• Deltagare i SFS studentpool för UKÄ:s kvalitetssäkringssystem (2018–2021)
Uppdrag som studentrepresentant på nationell nivå
• Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen (2020–2022)
• UKÄ:s bedömargrupp för lärosätesgranskningen av Högskolan Kristianstad (2021)
• SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor (2019)
Övriga uppdrag
• Vänsterns studentförening (Stockholm): styrelseledamot (2021–2022, dessförinnan
styrelseledamot i dåvarande Vänsterns studentförbund Stockholm 2019–2020),
valberedning (sedan 2022)
• Vänsterpartiet Västra Södermalm: valberedning (sedan 2022)
• Stiftelsen Aktiverum: styrelseledamot (sedan 2021)
• Svenska Klassikerförbundet: styrelseledamot (sedan 2021)
• Medusa – föreningen för en svensk antiktidskrift: redaktionsmedlem (sedan 2020) och
ordförande (sedan 2021)
• Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet:
styrelseledamot (sedan 2020)
• Södermalms stadsdelsnämnd: ersättare för Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden (sedan
2019) och i sociala delegationen (sedan 2021)
• Klassiska föreningen vid Stockholms universitet: styrelseledamot (2015–2016),
ordförande (2016–2018), skattmästare (sedan 2018)
Utmärkelser
• Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner: Kerstin Gamstorps pris för berömvärd
uppsats (2021)

Språk
•

Svenska (modersmål), engelska (mycket goda kunskaper), franska (goda kunskaper),
spanska (grundläggande kunskaper), latin (37,5 hp), antik grekiska (7,5 hp)
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Personligt brev
Mitt namn är Elis Wibacke. Jag är en söderkis på 28 år som studerat historia och arkeologi vid
Stockholms universitet. Fram till halvårsskiftet 2022 är jag kårordförande för Stockholms
universitets studentkår (SUS). Jag brinner för studentinflytande och har tidigare haft andra
uppdrag inom SUS, bland annat som vice kårordförande. Jag söker uppdraget som ledamot i
SSCO:s valberedning då jag anser att SSCO fyller en mycket viktig funktion som den regionala
studentrösten och gärna vill bidra till organisationen med mina erfarenheter och perspektiv.
Som vice kårordförande och därefter kårordförande har jag haft en nära kontakt med SSCO och
haft förmånen att bekanta mig med såväl SSCO:s politik som styrdokument. Jag har deltagit vid
studentråd och andra möten med företrädare för både SSCO och dess medlemskårer. Jag gillar att
ha kontakt med engagerade studenter och tror därför att SSCO:s valberedning är rätt forum för
mig. Jag sitter sedan tidigare i år även i valberedningen för såväl Vänsterns studentförening som
en lokal partiförening på mitt älskade Södermalm.
Jag satt 2019–2020 i Sveriges förenade studentkårers (SFS) styrelse och var då sammankallande
för beredningsgruppen för SFS doktorandkommitté. Beredningsgruppen förberedde val av
ledamöter i kommittén likt en valberedning. Jag ansvarade för att intervjuer med kandidater
genomfördes och skrev även rekommendationer till styrelsen. Genom detta uppdrag har jag fått
en fördjupad förståelse för doktoranders situation. Även i min roll på SUS har jag varit engagerad
i doktorandfrågor men också frågor som rör alla studenter. Själv har jag studerat på grundnivå
och avancerad nivå.
Som presidial på SUS har jag haft en aktiv roll i rekryteringar av både förtroendevalda och
tjänstepersoner. Jag har deltagit vid intervjuer av sökande till bland annat ombud, teamledare,
övermarskalk, klubbmästare och projektledare för kårvalet. Även detta har gett mig erfarenheter
jag är övertygad om lär komma till användning i SSCO:s valberedning.

Elis Wibacke
Stockholm, den 29 mars 2022

Nominering till ledamot i SSCO:s valberedning: Elis
Wibacke
Stockholms universitets studentkår (SUS) nominerar Elis Wibacke till ledamot i
SSCO:s valberedning för verksamhetsåret 2022/2023. Elis har en gedigen bakgrund
inom SUS som kårordförande, vice kårordförande och studiebevakare. Under
verksamhetsåret 2020/2021 representerade Elis SUS i SSCO-sammanhang. Elis har
därtill varit styrelseledamot i SFS.
Genom uppdragen som presidial i SUS och styrelseledamot i SFS så har Elis god
erfarenhet av att vara delaktig och att leda rekryteringsprocesser. Elis har också
pågående erfarenheter av valberedningsarbete i föreningar anknutna till
Vänsterpartiet. Sammantaget anser vi att Elis har mycket goda förutsättningar för att
göra ett bra arbete i SSCO:s valberedning.
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