Valberedningens rekommendation för Kristianstad Studentkårs
styrelse 2019
Valberedningen fick i uppdrag att hitta studentkårens styrelse för 2019. Under perioden 15 maj till 23
september har valberedningen utfört vårt arbete enligt ”Verksamhetförordning för valberedning”:
”Valberedningen ska arbeta med ett uppsökande arbete och närvara på kårens evenemang för att representera

valberedningen och uppmuntra ansökan till kårstyrelsen. Valberedningen ansvarar för bearbetning och spridning
av eventuellt material.
Valberedningen ska intervjua samtliga nominerade innan de fattar beslut om sitt förslag. Valberedningen bör
intervjua andra personer som anses inneha erfarenheter eller åsikter som kan vara värdefulla för processen.
Personerna kan vara interna på studentkåren eller externa, t.ex. personliga referenser.
För att vara valbar på valmötet ska man ha genomgått valberedningens process och intervjuats av valberedningen.”
Mellan 17-21 september har Valberedningen hållit intervjuer för samtliga inkomna nomineringar och har
därefter sammanställt dessa för att nu komma med en rekommendation. Alla rekommenderade kandidater
har alltså genomgått valberedningens process.

Valberedningens rekommendation för kårstyrelsen 2019 är enligt följande:
Ordförande

Valberedningen rekommenderar Harald Persson till positionen som ordförande i styrelsen.
Motiveringen till denna rekommendation är:
Harald har under de senaste åren visat god förmåga att ta på sig ansvar och hantera stressfulla situationer.
Han har visat fin och inspirerande hängivenhet till studentkårens värdegrund, evenemang och Högskolan
Kristianstads studenter. Harald sitter som studentrepresentant i Fakultetsnämnden för Lärarvetenskap och
har deltagit som funktionär under Insparken 2017. Under Insparken 2018 var han en viktig del i
Insparkens ledningsgrupp, där han visade en naturlig förmåga att dra till sig tillit bland studenter och hans
medarbetare. Han tar alltid eget initiativ med att hjälpa studentkåren och bevisar gång på gång ett
överväldigande engagemang utan dess like.

Vice Ordförande

Valberedningen rekommenderar Hans Duong till positionen som Vice ordförande i styrelsen.
Motiveringen till denna rekommendation är:
Hans sitter som Kommunikatör i Kristianstad Studentkårs styrelse 2018 och har tagit det naturliga steget i
att söka vidare till ännu ett år som arvoderad. Hans har tack vare snart ett år av arvodering enorm insyn i
studentkårens verksamhet och han är väl insatt i kårens dokument och protokoll. Hans har ett klipskt
tänkande och har alltid visat en god förmåga i att se saker från olika perspektiv, något som är en essentiell
del för en Vice ordförande. Hans visar alltid ett starkt engagemang och en vilja till att stå till tjänst. Han är
plikttrogen och är inte rädd för att ta på sig ansvar.

3:e arvoderad/Studiebevakningskoordinator

Valberedningen rekommenderar Elisabet Holmer till en arvoderad position på 50% i styrelsen.
Motiveringen till denna rekommendation är:
Elisabet har suttit i studentkårens styrelse i snart två år och växt oerhört mycket som person. Hon har
gång på gång visat stark hängivenhet till kårens värdegrund och dess dokument. Hon har tagit på sig flera
uppdrag under sina mandatperioder och har varit essentiell del i alla styrelsediskussioner. Elisabet visar en
god organisatorisk förmåga och ett skarpt sinne för kårarbete.
Då hon under intervjun angav att hon endast kan ta på sig en 50% arvodering, då hon vill fortsätta
studera, är det de vi rekommenderar. Vi rekommenderar även att hon tar en ny post som vi kallar
Studiebevakningskoordinator. Denna post skulle inbära att koordinera alla studentrepresentanter i alla
högskolans råd och nämnder, och skolans olika programråd. Mer specifika arbetsuppgifter hade utformats
under överlämningen i november och december, för att sedan få ett slutligt beslut under 2019.

Styrelseledamöter

Valberedningen rekommenderar Hanna Pettersson och Julia Glaving till position som ledamöter i
styrelsen.
Motiveringen till denna rekommendation är:
Hanna Pettersson har under senare år visat ett växande intresse för studentkårens verksamhet och under
intervjun kom hon med många intressant inslag på hur studentkåren bör struktureras. Hanna är en person
som har starka, men rationella åsikter och vågar kommunicera dessa. Vi tror att hennes fräscha perspektiv
och starka röst för studenter och högskolans verksamhet kan hjälpa kårstyrelsen att hålla sig uppdaterad
och aktuell.
Julia Glaving är en oerhört logisk och rationell person som alltid uttrycker vad hon tycker. Julia har suttit
som medlem i kårens sociala utskott där hon har arbetat exemplariskt. Men hennes förmåga sträcker sig
längre än bara det sociala. Hon har enorm erfarenhet med styrelsearbete då hon har suttit i ett flertal
sådana i olika organisationer. Hennes logiska tänkande, åsiktsfullhet, och tidigare erfarenhet med
styrelsearbete kommer vara en enorm fördel till kårstyrelsen.

