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Nomineringsanmodan inför
SSCO:s förbundskongress,
16 november 2022
Den 16 november äger SSCO:s förbundskongress rum. Vi, SSCO:s
valberedning, har i uppdrag att bereda och lägga fram kandidatförslag
till de val som ska genomföras. Nedan redogörs för de val som
valberedningen bereder samt hur tiden fram till kongressen ser ut.
Om det är några frågor kontaktas valberedningen på val@ssco.se. Vi
uppmuntrar och uppskattar att ni delar informationen kring valen för
att vi ska få de bästa kandidaterna. Det är också mer än välkommet
att be oss komma förbi er studentkår, sektion eller förening i tid och
otid för att berätta mer om valen.
Valberedningen ansvarar för att inför kongressen bereda följande val
till SSSB:
2 ledamöter till SSSB:s styrelse
1 suppleant till SSSB:s styrelse
1 sakrevisor till SSSB
1 sakrevisorssuppleant till SSSB
1 auktoriserad revisor till SSSB
1 auktoriserad revisorssuppleant till SSSB
Rätt att nominera och kandidera
Rätt att nominera har medlemskårer och dess medlemmar, SSCO:s
styrelseledamöter, kongressombud och valberedningen.
Skicka in nomineringshandlingar
Alla nomineringar/kandidaturer ska skickas till valberedningen via
formuläret på SSCO:s hemsida (www.ssco.se/nominera) och innehålla:
- Kandidatens CV och personliga brev (gäller ej vid nominering av
annan person).
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- Information om och kontaktuppgifter till den som
nominerar/kandiderar.
Nomineringar kan även innehålla en motivering från den som
nominerar, men det är inget krav.
Om valberedningen upptäcker att en inkommen
nominering/kandidatur är ofullständig kommer vi snarast möjligt att
kontakta kandidaten.
Deadline för att skicka in nomineringar/kandidaturer (och eventuella
kompletteringar) är den 22 oktober 2022.
Nomineringarna/kandidaturer hanteras dock löpande, så vi
uppmanar er att skicka in er nominering/kandidatur så snart som
möjligt.
Valberedningens utgångspunkter
Följande styrdokument utgör grunden för valberedningens arbete:
- SSCO stadgar inklusive valordning
- Stadga för Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB)
- Arbetsordning för valberedningen
- SSCO:s policyer, såsom jämlikhetspolicyn och GDPR-policyn
Boka möte/samtal med valberedningen
Valberedningen vill ha god dialog för att informera om de utlysta
uppdragen, men också fånga upp perspektiv och medskick från
medlemskårer, styrelse och kongressombud. Därför hoppas vi att ni
vill bjuda in valberedningen, fysiskt eller digitalt, under
nomineringsperioden.
Intervjuer med kandidater
Det åligger valberedningen att i möjligaste mån genomföra intervjuer
med kandidater.
Valberedningen kommer att genomföra intervjuerna digitalt eller
fysiskt mellan 19 okt – 26 okt.
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Viktiga datum
19 okt
22 okt
19 okt - 26 okt
2 nov
16 nov

Nomineringsstopp
Sista dag för eventuella kompletteringar
Intervjuer och referenstagning
Publicering av valberedningens förslag
Förbundskongressen äger rum

Kontakt med valberedningen
Valberedningen nås via: val@ssco.se
Med vänliga hälsningar,
SSCO:s valberedning 2022/2023
Emilia Kaufedt (sammankallande), Elis Wibacke, Rasmus Lindstedt,
Rebecka Heumann, Sebastian Villarroel

Beskrivning av uppdragen
SSCO
Stockholms studentkårers centralorganisation (SSCO) bildades 1896
och är en medlemsorganisation med bred verksamhet. SSCO bevakar
medlemskårernas och Stockholms studenters intressen genom politiskt
påverkansarbete,
representationsuppdrag,
organisering
av
studentmedverkan och service för medlemskårer. Mer info om SSCO
och relevanta styrdokument hittar du på: www.ssco.se
SSSB (Stiftelsen Stockholms studentbostäder)
Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) grundades av SSCO
1958 och är idag Sveriges största studentbostadsaktör med ca 8 000
lägenheter och rum i Stockholm. SSSB äger, förvaltar och bygger
studentbostäder.
Styrelsens uppgift är att leda SSSB:s verksamhet genom strategiska
beslut och styra verksamhetens inriktning. Styrelsen ansvarar också för
att organisationen sköts på ett korrekt sätt och att lagar och regler följs.
Mer info om SSSB hittar du på: www.sssb.se
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2 ledamöter och 1 suppleant till SSSB:s styrelse
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2024-12-31 (2 år, arvoderat)
Styrelsen sammanträder sju gånger per verksamhetsår (kvällstid på
vardagar) samt 1-2 konferenser (helger). Valberedningen anser att
tidigare styrelseerfarenhet behövs för uppdraget. Det är förväntat att
både ledamöter och suppleanter deltar aktivt vid mötena.
Sakrevisor och sakrevisorssuppleant till SSSB
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31 (1 år)
Sakrevisorn granskar att SSSB:s verksamhet överensstämmer med
SSSB:s stadga, styrdokument och övriga beslut tagna av
förbundskongressen. Sakrevisorn redovisar sin granskning inför
höstsammanträdet och yttrar sig i samband med detta över frågan om
ansvarsfrihet för styrelsen. Som sakrevisor kan du komma att ombes
bistå löpande under året i frågor om tolkning av stadga och andra
styrdokument. God vana vid föreningsformalia är eftersträvansvärt.
Sakrevisorssuppleanten inträder vid sakrevisorns bortfall och kan även
bistå denne under ordinarie arbete.
Auktoriserad revisor och suppleant till SSSB
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2023-12-31 (1 år, ersättning enligt avtal)
Auktoriserad revisor granskar SSSB:s räkenskaper och förvaltning och
tillställer höstsammanträdet en berättelse över sin revision samt yttrar
sig då i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Revisorn kan också
komma att tillfrågas löpande under året att bidra med expertis.
Suppleanten inträder i auktoriserad revisors bortfall. Auktoriserad
revisor och dennes suppleant ska vara auktoriserade revisorer enligt
Revisorsinspektionen.
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