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Valberedningen 2022/2023

Emilia Kaufeldt (sammankallande), Elis Wibacke, Rasmus Lindstedt,
Rebecka Heumann och Sebastian Villarroel
Valberedningen hade för avsikt att föreslå tre kandidater till SSSB:s
styrelse, två (2) ledamöter och en (1) suppleant. Då en av kandidaterna
redan var vald till suppleant och nu föreslås till ledamot kommer
valberedningen föreslå fyllnadsval för suppleantposten som Edvin
Dribe innehar.
Valberedningen fick in nio (9) nomineringar på nio (9) kandidater vilka
alla intervjuades mellan 29-30 oktober. Omdömena till de kandidater
som valberedningen valt att föreslå finns nedan och CV och personligt
brev finns också bifogat.

Valberedningens förslag
SSSB:s styrelse
Ledamöter

Laura Andersson till ordinarie ledamot i SSSB:s styrelse (2 år)
Edvin Dribe till ordinarie ledamot i SSSB:s styrelse (2 år)
Suppleanter

Cornelia Haag till suppleant i SSSB:s styrelse (2 år)
Vendela Folke till suppleant i SSSB:s styrelse (fyllnadsval, 1 år)
Revisorer
Sakrevisorer

Sabine Pettersson till sakrevisor i SSSB för perioden 2023-01-01 2023-12-31
Viktorija Pesic till sakrevisorssuppleant i SSSB för perioden 2023-0101 - 2023-12-31
Auktoriserade revisorer

Magnus Thorling till auktoriserad revisor i SSSB för perioden 2023-0101 - 2023-12-31
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Fredrik Blomqvist auktoriserad revisorssuppleant i SSSB för perioden
2023-01-01 - 2023-12-31

Kandidatomdömen
Ledamöter för SSSB:s styrelse
Laura Andersson

Laura kandiderar till SSSB:s styrelse som ledamot. Laura studerar
civilingenjörsprogrammet i medicinsk teknik vid KTH.
Laura kandiderar till SSSB:s styrelse på grund av att hon vill vara
studenternas röst mot SSSB. Hon är idag ledamot och vice ordförande
i styrelsen. Erfarenheten och att hon inte räds för att ställa frågor gör
att hon inte bara vill skapa bostäder, utan också vill att det ska vara
bostäder där studenter kan må bra.
Valberedningen anser att Laura fortsatt kommer kunna bidra med
värdefulla insikter kring studenternas situation i Stockholm. Hennes
erfarenhet, studier och breda kontaktnät gör att hon har örat mot
studentpopulationen i hela Stockholm. Hennes kompetens från två år
i styrelsen gör också att hon har god förståelse för SSSB som stiftelse
och det arbete som pågår idag och ligger i planering framåt.
Valberedningen har därför valt att nominera Laura Andersson till
ledamot i SSSB:s styrelse under mandatperioden 01/2023-12/2024.
Edvin Dribe

Edvin Dribe kandiderar till SSSB:s styrelse som ledamot. Edvin
studerar business and economics vid Handelshögskolan.
Edvin kandiderar till SSSB:s styrelse för att han ser
studentbostadssituationen som den största utmaningen för
Stockholms studenter. Efter att ha flyttat från Lund till Stockholm för
studierna insåg han vilka dörrar SSSB öppnar och han önskar nu kunna
se till att morgondagens studenter också får möjligheten att följa sina
drömmar. Edvin funderar över frågor som “Vad händer efter SSSB
uppnått målet med 10.000 bostäder?” och “Hur skaffar SSSB politisk
handlingskraft?”
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Valberedningen anser att Edvin har en god förståelse för SSSB:s
verksamhet, framförallt på grund av hans senaste år som suppleant i
styrelsen. Edvins intresse för ekonomi, förvaltning och politik anser
valberedningen gör att Edvin proaktivt kan bidra till SSSB:s fortlevnad.
Valberedningen har därför valt att nominera Edvin Dribe till ledamot
i SSSB:s styrelse under mandatperioden 01/2023-12/2024.
Suppleanter för SSSB:s styrelse
Cornelia Haag

Cornelia kandiderar till SSSB:s styrelse som ledamot. Cornelia studerar
arkitektprogrammet vid KTH, har studerat i 2 år, och har nu uppehåll
för att vara kårordförande vid THS.
Cornelia kandiderar till SSSB:s styrelse på grund av att hon brinner för
påverkansarbete där studenter spelar en avgörande roll i det strategiska
arbetet. På grund av hennes studier på arkitekturprogrammet hoppas
hon kunna bidra med relevanta perspektiv. Hon har för avsikt att jobba
inom publik sektor med bostäder i framtiden, då hon brinner för
samhällsnytta.
Valberedningen anser att Cornelia kommer kunna bidra med nya
perspektiv till studentbostadsmarknaden och vägen framåt för
Stockholm att utvecklas som studentstad. Cornelia uttrycker stort
intresse för hur studentbostaden kan bidra till sammanhang, mervärde
och trygghet för studenter under deras studietid. Cornelia ser även att
SSSB är en viktig aktör när det kommer till att satsa på nybyggnation,
ha överkomliga kötider och ta initiativ på marknaden. Cornelias
kontaktnät i samarbeten mellan THS och andra studentorganisationer
gör även att hon har ett brett kontaktnät över hela studentstockholm.
Valberedningen har därför valt att nominera Cornelia Haag till
suppleant i SSSB:s styrelse under mandatperioden 01/2023-12/2024.
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Vendela Folke

Vendela kandiderar till SSSB:s styrelse som ledamot. Vendela studerar
arkitektprogrammet vid KTH. Studierna avslutas i juni 2023 och
därefter planerar hon att arbeta privat på arkitektbyrå.
Vendela kandiderar till SSSB:s styrelse för att hon hoppas kunna bidra
med erfarenheter från sina studier och styrelseerfarenhet. Hon ser
SSSB som en viktig aktör för framtiden och vill vara med och bidra till
att framtidens studenter får ett tryggt och värdefullt boende som låter
studenterna fokusera på annat.
Valberedningen anser att Vendela kommer bidra med många tankar
om framtidens studentbostäder och har även god förståelse studenters
bostadssituation idag. Hennes intresse för klimatsmarta boenden, coliving och den forskning som pågår tror valberedningen kommer ge
SSSB värdefulla insikter för att säkra framtiden.
Valberedningen har därför valt att nominera Vendela Folke till
suppleant i SSSB:s styrelse under mandatperioden 01/2023-12/2023.
Sakrevisor för SSSB
Sabine Pettersson

Valberedningen förordar Sabine
Valberedningen, till sakrevisor.

Pettersson,

nominerad

av

Sabine innehar idag uppdraget och är även sakrevisor för SSCO.
Valberedningen tror att kontinuitet är bra för detta uppdrag, eftersom
SSSB är en stor och komplex organisation. Vi vill därför förorda Sabine
för omval.
Sakrevisorssuppleant för SSSB
Viktorija Pesic

Valberedningen förordar Viktorija Pesic, nominerad av
Valberedningen, till sakrevisorssuppleant.
Viktorija innehar idag uppdraget som sakrevisorssuppleant för SSCO.
Valberedningen anser att det är en fördel för SSSB att välja samma
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sakrevisorer för såväl SSSB som SSCO, detta är även praxis. Vi vill
därför förorda Viktorija till sakrevisorssuppleant.
Auktoriserad revisor för SSSB
Magnus Thoriling

Valberedningen förordar Magnus Thorling (PwC), nominerad av
SSSB:s styrelse, till auktoriserad revisor. Valberedningen har valt att
inte aktivt bereda detta uppdrag, eftersom det är att betrakta som en
affärsuppgörelse mellan SSSB och revisionsbyrå.
Auktoriserad revisorssuppleant
Fredrik Blomqvist

Valberedningen förordar Fredrik Blomqvist (PwC), nominerad av
SSSB:s styrelse, till auktoriserad revisorssuppleant. Valberedningen har
valt att inte aktivt bereda detta uppdrag, eftersom det är att betrakta
som en affärsuppgörelse mellan SSSB och revisionsbyrå.
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Laura Andersson
lauraan@kth.se

+46707358061

Charlottenburgsvägen 8C, 16953 Solna

Education
Medical Engineering
Royal Institute of Technology, Stockholm

Skills
Aug 2020 - Present

Cardiovascular system
Medical Engineering

Employment
Vice President
Jan 2018 - Dec 2018
Medicinska Föreningen, Solna
Tasks that involved representing the Medical Association in
educational and research issues. Also, make sure that decisions by
the Union Council and the Board are implemented. I also was
manager for personell for six full-time employees and substituted for
these, including the member administrator and administrator for
premises.
Vice President
Jan 2022 - Present
Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholm
Member of the board that owns and manages the housing for
students. We make decisions regarding the companys' vision, goals
and budget for the over 8 000 apartments we own and rent to
tenants.
Project Leader
May 2017 - Oct 2017
Everysport Media Group, Stockholm
Project Leader of a project that spanned throughout the summer
which consisted of organizing and conducting golf competitions all
over Sweden with contact with sponsors, administration, and staff
under me.
Receptionist
Oct 2019 - Dec 2019
Veolia, Stockholm
Welcomed guests and was responsible for the internal environment
of the office. Managed communication with suppliers, and
administered letters, telephone, and email. Coordinated travel for
employees. As well as supported the organization.
Chairman of the Administration
Jun 2020 - Dec 2020
Commitee
Medicinska Föreningen i Stockholm, Solna
Paid assignment at the Medical Association in Stockholm.
Responsible for the association's finances and administration and
management of the association's large Union House in Solna, which
is rented out to members of the association and external parties.

Electronics
Hybrid Mock-Loops
Soldering

Languages
Swedish
English
Spanish
Portuguese

Hobbies
Research

Internships
Trainee
Jun 2022 - Aug 2022
ETH, Zürich
Traineeship within the Erasmus+ program for traineeships. Working
in the group of Product Development pd|z of the department of
mechanical engineering.
The main themes I worked with included:
Creating hybrid mock-loops of the cardiovascular system
Running test-series of the systems
Designing experiments regarding the cardiovascular system
Analyze hydraulic characterisation of heartpumps
These are the areas which I worked within for the traineeship to
achieve the learning objectives:
Physiological control of LVADs
Suction detection and prevention
Investigation of pulsatile LVAD operation
Physiological control under bi-ventricular support
Junior intern
Mar 2012 - Mar 2012
The Swedish Parliament, Stockholm
Internship with members of the Swedish Parliament in the Parliament
house where I participated in their work in form of meetings, debates,
interpellations, and more.

References
Dr. Thomas Gwosch
ETH, Zürich
thomas.gwosch@kit.edu

Achievements
Young woman in public affairs award by Zonta 21 Stockholm
Recipient of the Swedish Zonta Club's YWPA Scholarship, created for
"encouraging participation in public service and non-profit
organizations. The scholarships are aimed at women who
demonstrate good leadership qualities and are involved in, for
example, a public project, in a voluntary organization or are active in
student council work."

Laura Andersson
Ledamot i SSSB
Jag har blivit nominerad till denna position som ledamot i SSSB. Detta är verkligen ett
uppdrag jag har gillat de senaste åren och jag vill mer än gärna fortsätta förbättra studenternas
bostadsmarknad. Framförallt tycker jag att det vore fantastiskt kul att jobba med studenter.

Bra att veta om mig
Jag är person som sedan fem år tillbaka bor i Solna. Både vänner och kollegor skulle beskriva
mig som ansvarsfull, prestigelös och energisk. Det jag anser är betydande inom arbetet är att
representera studenterna samtidigt som att hela tiden verka för stiftelsens ändamål.

Mina tidigare erfarenheter
Som Vice Kårordförande på Medicinska Föreningen fick jag många erfarenheter som kan
tillämpas under uppdraget. Jag var bland annat personalchef för sex anställda och hade ett
övergripande ansvar för deras löpande arbete och föreningens operativa verksamhet. Detta
visar på ansvar och ledarerfarenhet.
När jag var förtroendevald satt jag med i Karolinska Institutets ledningsmöten och har god
inblick i ledningsarbete och noga kunskap inom sammanträden och organisationer. Då mitt
arbete även innebar att till stor del ha möten, är jag bra på att prioritera och organisera mig.

Varför bör ni välja just mig?
Allt detta anser jag vara väldigt meriterande inför den position som ledamot i SSSB som ni
väljer just nu. Jag har både erfarenheten, flexibiliteten i arbetstider samt motivationen för att
jobba hårt för att hjälpa SSSB till att utvecklas till det bättre. Låt mig fortsätta vara med på
denna resa.
Vid eventuella frågor är ni mer än välkomna att ringa eller maila frågor. Jag ser fram emot att
möta er och berätta mer om mig själv.
Med vänliga hälsningar,

Laura Andersson

Edvin Dribe
Stockholm, +46-702135750, edvin.dribe@gmail.com

UTBILDNING
B.Sc. in Business and Economics, Handelshögskolan i Stockholm
2021-2024
Treårigt ekonomie kandidatprogram på engelska. Beräknad examen, juni 2024. National- och
företagsekonomi.
Enstaka kurser
Enstaka kurser i urval:
- Juridisk Introduktionskurs, 15 hp, Lunds universitet
- Arbetsrätt, 15 hp, Lunds universitet

2021-2022

Naturvetenskapsprogrammet, Katedralskolan i Lund
2017-2020
Gymnasieexamen. Utökad studiekurs, 2900 p, Franska, Matematik, Ekonomi. Meritpoäng: 22.4/22.5.
Premier för utmärkta studieresultat.
Sabbatsår i USA, Ithaca High School
Ett år i amerikanskt gymnasium.

2015-2016

ARBETSLIVSERFARENHET
Administratör, Scouternas folkhögskola, Stockholm
Augusti /2021 • Administrativt ansvarig för utbildningar mot Scouternas medlemmar, ca 100 kursomgångar/år, ~1000
deltagare. Ansvarig för statistik och uppföljning.
• Projektledare/medarbetare i flertalet projekt inom och med Scouterna, bl.a. konferenser, mottagningar.
• Kvalitetsarbete, systematisering och utveckling av rutiner och system för bättre service och drift.
• 50 %
CBRN-befäl, Försvarsmakten, Umeå
Juli /2020 – Juni /2021
Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC
• Militär grundutbildning, 11 månader. Gruppchefsskola, samband, taktik m.m.
• Praktik vid Länsstyrelsen Västerbotten och 2. Brigadstaben
• Militärbetyg: JA-4-3. Utsedd till Bäste soldat.

FÖRTROENDEUPPDRAG
Styrelsesuppleant, Stockholms Studentbostäder, Stockholm
Januari /2022 –
SSSB. Tax. värde om 7 mdkr, 8000 bostäder, oms. ca: 500 mnkr. Ca: 70 anställda.
Sveriges största studentbostadsaktör. Intensiv nyproduktion om ca 1000 bostäder och förädling av befintligt
bestånd.
Styrelseledamot, AB Frescatihallen, Stockholm
November /2021 –
Frescati Sports Center. Oms. ca: 14 mnkr. 3 anställda.
Idrottshall i anslutning till Stockholms universitet, med flera halltyper/idrotter + gruppträningslokaler +
gym. Förädling och ändamålsanpassning av ytor.
Internationell representant, Scouterna, Stockholm
2019-2021
Deltog vid tre större internationella konferenser och en mindre. Medlem i internationella gruppen 2021.
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Styrelseledamot, Södra Skånes Scoutdistrikt, Malmö
2018-2020
70 lokalföreningar, kårer. Ca: 6000 medlemmar. Oms. ca: 4 mnkr. 2 anställda. 2 fastigheter.
Distriktsorganisation inom Scouterna, en av Sveriges största. Ca 20 årligen återkommande arrangemang,
samverkan och kårstöd samt intensiv fastighetsutveckling.
Styrelseledamot, Sveriges elevråd - SVEA, Stockholm
2017-2018
Ca: 200 lokalföreningar, ca: 50 000 representerade elever. Oms. 5 mnkr. Omkr. 7 anställda.
Förbundsstyrelsen för en av Sveriges största elevorganisationer för högstadiet och gymnasiet. Drev ffa.
bättre strategisk styrning, expansionsarbete, regional utveckling. Skrev nytt politiskt program 2017 och
valmanifest 208. Intensivt påverkansarbete med flertalet publicerade debattartiklar.

SPRÅK
Svenska: Modersmål
Engelska: Tvåspråkighetsnivå (motsv.). Flytande. (C2)
Franska: Begränsad yrkeskunskap. (B2)

INTRESSEN
Friluftsliv: Scouterna, fjällvandring, paddling, jakt (Jägarexamen, 2021) [B-Körkort sedan feb. 2019]
Politik: Bostads- och utbildningspolitik närmast hjärtat. Stort intresse för utrikes- och säkerhetspolitik samt
finans- och ekonomisk politik.
Frankrike: Matlagning, litteratur, film, språk
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Personligt brev
Namn:

Edvin Dribe

Adress:

edvin.dribe@gmail.com

Postadress:

Professorsslingan 47 lgh 1406, 11417 STOCKHOLM

https://www.linkedin.com/in/edvin-dribe-392766a7/

Under det senaste året har jag haft det stora nöjet att företräda Stockholms studenter i SSSB:s
styrelse. Det har varit bland det roligaste, mest givande och mest lärorika jag någonsin gjort.
Jag älskar utmaningar. Det var därför jag som nyinflyttad Stockholmsstudent bad om att få sätta
tänderna i studentbostadssituationen, som ett av våra största problem.
Jag är född och uppvuxen i Lund, men precis som många andra insåg jag tidigt att Stockholm
har något helt unikt att erbjuda unga vuxna genom några av Sveriges bästa lärosäten. För mig
föll valet på Handelshögskolan i Stockholm, där jag nu pluggar andra året på ett ekonomie
kandidatprogram. För mig var Stockholms studentbostäder en absolut möjliggörare för mina
studier, liksom jag vet att vi är för så många fler. Som Stockholmsstudent som dessutom har fått
se och känna av vilka dörrar SSSB kan öppna vill jag inget annat än att se till att Stockholms
studentbostäder fortsätter utvecklas till det bättre – och fortsätter öppna dörrar för
morgondagens studenter i Stockholm.
Min bakgrund är inte som multiengagerad kårräv. Jag pekar ofta på att mina erfarenheter ligger
i föreningslivet, främst inom scout- och elevrörelsen. Jag är en van styrelseledamot och känner
mig förtrogen att angripa långsiktiga problem med ett strategiskt tänkande och ett värdebaserat
ledarskap. Dels tar jag som ekonomstudent givetvis med mig intresse och kunskap om
företagande, finansiering, affärsutveckling och ekonomiskt strategiarbete från mina studier på
Handelshögskolan in i styrelserummet. Dels tar jag med mig bred erfarenhet från civilsamhället
kring hur affärsmässighet ska ställas mot ideella och kvalitetsmässiga värden.
För ett år sedan sökte jag – som en okänd rookie i studentkårsvärlden – ert förtroende att ta mig
an rollen som ordinarie ledamot. Jag fick – och tackade ödmjukt emot – ert förtroende för rollen
som suppleant. Jag är idag, liksom jag och valberedningen förra året var, övertygad om att jag
har vad som krävs och att jag på ett meningsfullt sätt bäst tjänar SSSB:s styrelsearbete som
fullvärdig ledamot.
Jag hoppas förstås att det främst märks på mina bidrag till styrelsens arbete och diskussioner
under året, men även på att jag hoppas att flera av de erfarenheter som jag samlat på mig
under året är relevanta! Bland annat har jag varit med och drivit förändringsarbete i AB
Frescatihallen, jobbat med förvaltningsfrågor och ledarskapsutbildning inom Scouterna och
samlat på mig en hel drös med högskolepoäng som jag tror kommer komma väl till pass när vi
möter svåra utmaningar framöver!
För mig är bostadspolitik i allmänhet och studentbostadsfrågan i synnerhet helt centralt för
framtida samhällsutveckling. Att vara en del av det förändringsarbete som Stockholms
studentbostäder driver är mitt sätt att vara med och förbättra dagens i mångt och mycket
ohållbara situation för studenter – det hoppas jag att jag får fortsätta med!

ARBETSLIVSERFARENHET
Kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår

2022 - nu

Heltidsarvoderad under ett år. Ansvarig för hela
studentkåren och dess varksamheter.

Clas Ohlson Liljeholmen

2017 – nu

Heltid, 50% samt sommaranställd. Jag började som
deltidare men fick snabbt ansvar för en avdelning,
inventering och assistera logistikansvarig team leader.
Perioder haft ansvar för Hornstulls-butiken.

Cornelia Haag
076 – 803 12 22
cornelia.haag@live.se
Elin Falks Gata 1,
122 45 Enskede

Clas Ohlson

2017

Sommaranställd, delades av Sollenutna och Barkarby

Lovö magasin

2016

Ett gårdscafé där jag hjälpte till med att från mat till
städning och kassa

Turistbyråshopen

2016

Lagerarbete där jag packade broschyrer

SPRÅK
Svenska
Engelska

ANDRA ERFARENHETER
Körkort B
Advanced open wather diver

STUDENTLIV
Projektledare THS 120

2021 – nu

Vice ordförande för Arkitektursektionen

2021 – nu

Studerande skyddsombud

2021 – nu

Mottagningsansvarig

2020 – 2021

Ekonomiansvarig mottagningen

2019 – 2020

Leadmot i styrelsen (Sekreterare)

2020

Open water diver
Kustskäpparen inkl. VHF
certifikat
Förarbevis båt

UTBILDNING
KTH Arkitekturprogrammet
Designgymnasiet

2019 – nu
2014 – 2017

Cornelia Haag
Ansökan till SSSB:s Styrelse

076 – 803 12 22
cornelia.haag@live.se
Elin Falks Gata 1,
122 45 Enskede

Hej jag heter Cornelia, en glad arkitektstudent som nu tagit ett uppehåll för att sitta som
Kårordförande för Tekniska Högskolans Studentkår under ett år.
Jag kandiderar till ledamot i SSSB:s styrelse av två huvudsakliga anledningar. Det första
för att jag brinner för studenter och att kunna bidra till dem genom strategiskt arbete. För
det andra, att det är en styrelse inom bostadssektorn, närmare bestämt det som jag
utbildar mig till och vill jobba inom i framtiden.
Genom mina år inom studentlivet har jag fått möjligheten att arbeta med och inom en
styrelse flertalet gånger. Jag inledde mitt första år på KTH med att sitta som sekreterare i
Arkitektursektionens styrelse, där fick jag snabbt blev såld på det översiktliga och
långsiktiga perspektivet. Jag tog sedan ett uppehåll och satt som mottagningsansvarig ett
år, där jag fick mycket erfarenhet av att leda större grupper samtidigt som jag fick stötta
och leda individer. Dock så saknade jag att få strategiskt planera för framtiden likväl som
diskutera aktuella frågor. Därmed sökte jag mig tillbaka till styrelsen men denna gång som
Vice ordförande.
Att sitta som Vice ordförande gav mig väldigt mycket erfarenhet av att vara en del av en
styrelse och jobba med dess inre struktur. Utöver det fick jag utveckla min förmåga att
hålla ett bredare perspektiv för att kunna plocka upp på saker som tappas samt att se
större samband. Allt detta förberedde mig för att kunna både söka och bli vald till
Kårordförande för THS, en roll jag fortfarande håller på att axla med redan givit mig väldigt
mycket insikt och lärdom. Jag har framförallt hunnit få upp perspektivet ytterligare ett par
steg då jag både inom min roll som ordförande men också del av styrelsen för kåren.
Utöver de styrelse erfarenheterna jag fått genom sektionen och kåren centralt sitter jag
även med i universitetsstyrelsen för KTH. Där har jag bland annat fått lära mig vikten av
tydliga mandat och beslut samt både bredden och begränsningarna av en styrelse.
Som person är jag lyhörd, strukturerad, ställer frågor och försöker se från flera perspektiv
men kan vara bestämd när det kommer till kritan. Jag ser alltid till att vara förberedd på
vad som kan komma och är gärna med och vänder och vrider på frågor. Att få vara en del
av SSSB:s bolagsstyrelse för att leda företaget framåt och få skapa förutsättningar för alla
studenter skulle både vara roligt och en spännande utmaning.
Jag ser fram emot att träffa er!
Vänliga hälsningar, Cornelia

Vendela Folke CV
1995-10-14
073 896 34 31
vendela.folke@gmail.com

Pro l
Mina vänner beskriver mig som sprudlande
och driven, ny ken och påhittig.

Förtroendeuppdrag
Styrelseledamot, Tekniska högskolans studentkår (THS), 2022-2023 (pågående)

Kårstyrelsen utgörs av åtta studenter, är THS högsta verkställande organ och ansvarar för THS
långsiktiga och strategiska arbete. Vi samordnar THS övergripande frågor och mål som spänner
över vitt skilda områden med 22 anställda, 2 dotterbolag, 11 heltidsarvoderade studenter och
hundratals engagerade studenter.

Vice kårordförande, Tekniska högskolans studentkår (THS), 2021-2022

Som vice Kårordförande var jag högst operativt ansvarig för THS ekonomi och budget med en
omsättning på 40 miljoner kr. Tillsammans med Kårordförande ledde jag en Kårledningen
bestående av 11 heltidsarvoderade studenter. Uppdraget ställde krav på ledarskap,
prioriteringsförmåga och förhandlingsförmåga.

Ordförande, Arkitektursektionen THS, 2020-2021

Som ordförande ledde jag sektionen och styrelsen, samt representerade dessa externt, bl.a. genom
att sitta med i Arkitekturskolans ledningsgrupp. Under mitt år låg fokus på att stötta och utveckla
sektionens förtroendevalda, implementering av ett nytt ekonomiskt system på sektionen samt
påverkansarbete gentemot skolkansliet. Uppdraget ställde krav på lednings- och
organisationsförmåga, lyhördhet och förhandlingsförmåga.

Styrelseledamot, Open House Stockholm, 2020-2021

Open House Stockholm är en kultur- och arkitekturfestival som bjuder in besökarna till spännande
platser och byggnader i Stockholm. Styrelsen hade ett övergripande ansvar för att samla aktörer och
medlemsföreningar samt agera beställare till en extern projektledare.

Chef för KMP (Kostym, Mask & Peruk), Kårspexet, 2020-2021
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Uppdraget innebar att jag tillsammans med en chefskollega arbetsledde en grupp på 10 personer.
Gruppen tillverkar allt som skådespelarna bär på scen. Uppdraget krävde gott ledarskap samt god
kommunikations-, planerings- och organisationsförmåga.

Uppdraget innebar att jag jobbade tätt med vår ordförande. Tillsammans pushade och bistod vi
sektionens olika organ samt representerade den utåt. Jag stöttade även sektionens kassör.
Uppdraget ställde krav på lednings- och organisationsförmåga, lyhördhet och teamarbete.

Fanborgsansvarig, Tekniska högskolans studentkår, 2018- 2021

Uppdraget innebar att jag tillsammans med en till person ledde THS fanborg, som medverkar vid
diverse ceremonier. Det ställde krav på ledarskap, stresstålighet och noggrannhet.

Mottagningsansvarig, Arkitektursektionen, 2018-2019

Tillsammans i en grupp med två ytterligare personer ansvarade jag för sektionens mottagning. Vi
arbetsledde 20 faddrar som tog emot 140 nollan. Jag var även ekonomiskt ansvarig för
mottagningen med en omsättning på drygt 175 000 kr. Uppdraget ställde krav på ledarskap,
engagemang, planeringsförmåga, stresstålighet och teamarbete.

Anställningar
Arkitekt, Fastighetsägarna, 2020-2021

Som den enda arkitekten bland ingenjörer på företaget var jag ensamt ansvarig för ett eget fält,
som mina kollegor inte var lika insatta i. Med mina estetiska och digitala kunskaper bistod jag
projektledningsgruppen i bygglovsärenden. I denna tjänst ck jag se branschen och
fastighetsvärlden ur ett praktiskt perspektiv med fokus på hur vi tar hand om och utvecklar den
byggda miljön som redan nns. Tjänsten ställde krav på ansvarstagande, initiativkraft och effektivitet.

Säljare, Clas Ohlson Drottninggatan, 2014-2020

Butiken är Clas Ohlson Sveriges aggskeppsbutik och tillika koncernens största butik. Jag har även
vikarierat som avdelningsansvarig innan jag började studera. Tjänsten ställer krav på effektivitet,
simultankapacitet, lösningsorientering, servicekänsla och teamarbete.

Huvudledare/Seglarlärare, Mörbyfjärdens Idrottsförening, somrarna 2011-2018

Jag har varit huvudansvarig tillsammans med en till person för en seglarskola på ca 60 barn och
era hjälpledare. När jag 2014 blev huvudledare ck jag även lära mig arbetsleda de andra ledarna.
Under min tid på seglarskolan ökade antalet deltagare med drygt 70 %.

Utbildning
Kandidatexamen i arkitektur, KTH, 2017-2020
Studerar masterprogrammet på KTH Arkitektur 2020Språkkunskaper
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Behärskar svenska och engelska ytande. Har grundläggande kunskaper i tyska.
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Vice ordförande, Arkitektursektionen, 2019-2020

Hej valberedningen och förbundskongressen!
Jag heter Vendela och är en glad, driven och ny ken arkitektstudent. Jag kandiderar till ledamot
i SSSB:s styrelse eftersom det verkar vara ett intressant och meningsfullt sammanhang där jag
hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och kunskaper.
Socialt ansvarstagande och klimatsmart byggande är vad jag brinner för inom mitt fält och
något jag verkligen åter nner hos SSSB. Hur dessa kan tillämpas i praktiken och hur framtidens
bostäder kan se ut är något jag arbetar med så gott som dagligen i mina studier. Jag beräknar
att ta examen i juni 2023 och att därefter börja arbeta som arkitekt. Jag hoppas och tror mig
kunna bidra med de kunskaper och tankesätt jag tillskansat mig inom utbildningen såväl som
mina (förhoppningsvis) kommande professionella erfarenheter.
Jag har god erfarenhet av styrelsearbete, från erårigt styrelseengagemang i
Arkitektursektionen vid THS där ledmelodin oftast var ”trial and error” till ett mer strategiskt och
professionellt styrelsearbete i THS kårstyrelse samt styrelsen för kulturfestivalen Open House
Stockholm.
Förra året tog jag studieupppehåll och arbetade på heltid som vice kårordförande på THS. Det
gav mig givande erfarenheter inom att leda en stor organisation, planerande strategiskt arbete
på 5 - 10 års sikt och inte minst ekonomiskt arbete. Som vice kårordförande var jag högst
operativt ansvarig för att lägga och följa en budget på 40 mkr som spann över högst varierade
verksamheter.
Jag ser att SSSB fyller en mycket viktig funktion för Stockholm som studentstad och hoppas
kunna vara med och bidra för att kommande generationers studenter ska få ett tryggt och
värdefullt boende som låter dem fokusera på annat.
Jag ser fram emot att träffa er och presentera mig själv vidare.
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Vänliga hälsningar,
Vendela Folke

