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Valsedel verksamhetsåret 2018/2019 

 

Valberedningen har ordet 

Vi i valberedningen vill börja med att tacka alla som har sökt till dessa poster 
som har varit utannonserade. Arbetet har inte varit lätt det har varit många 
starka kandidater detta år.  

Kårordförande 

Beslutsunderlag 
Valberedningen anser att Oscar Eriksson har det som krävs när det kommer 
till att vara ordförande. Oscar visar en tydlig vision vad han vill göra med 
Luleå Studentkår och är inte rädd för att stå upp för studenternas intresse här 
på Luleå tekniska universitet. Oscar har goda erfarenheter, visar ett starkt 
ledarskap och ett stort engagemang, varför valberedningen väljer att 
nominera Oscar Eriksson till posten som kårordförande för Luleå 
Studentkår verksamhetsåret 2018/ 2019. 

 
Beslutsförslag till kårfullmäktige 

kårfullmäktige beslutar 

Att Välja Oscar Eriksson till kårordförande för Luleå Studentkår 
verksamhetsåret 2018/ 2019. 
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Vice ordförande 

Beslutsunderlag 
Valberedningen tycker att Mikael Ekelund har gjort ett bra jobb på sin post 
som Vice ordförande för Luleå Studentkår under pågående verksamhetsår. 
Valberedningen delar kandidatens åsikt om att jämställdhet och jämlikhet 
frågor drivs av Luleå Studentkår, gör detta valet än mer spännande. Mikael 
har varit till stor hjälp med att skapa en varaktig organisation i Piteå och visat 
sig vara ett bra stöd för Piteå Studentsektion vid campus Piteå, något som vi 
tror och hoppas han kommer fortsätta vara. Valberedningen vill dock lyfta att 
majoriteten av utbildningarna inom filosofisk fakultet ligger vid campus Luleå 
och att majoriteten av arbetet också bedrivas därifrån. Valberedningen väljer 
att nominera Mikael Ekelund till posten som vice ordförande för Luleå 
Studentkår verksamhetsåret 2018/ 2019. 

 
Beslutsförslag till kårfullmäktige 

kårfullmäktige beslutar 

Att Välja Mikael Ekelund till Vice ordförande för Luleå Studentkår 
verksamhetsåret 2018/ 2019. 
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Projektledare 

Beslutsunderlag 
Valberedningen tycker att Zandra Thunholm visar goda egenskaper när det 
kommer till att genomföra event och aktiviteter för både studenter och icke 
studenter. Tack vare sina tidigare engagemang har hon ett brett kontaktnät 
både på och utanför campus, något vi anser är en viktig del för denna post. 
Vidare arbetar Zandra för tillfället inom Nolleperiodesgruppen, vilket gett 
henne stor insyn i arbetet med själva projektet Nolleperioden, vilket är ett av 
Luleå Studentkårs och projektledarens allra största projekt. Med anledningen 
av detta väljer Valberedningen att nominera Zandra Thunholm till posten 
som projektledare för Luleå Studentkår verksamhetsåret 2018/ 2019. 

 
Beslutsförslag till kårfullmäktige 

kårfullmäktige beslutar 

Att Välja Zandra Thunholm till Projektledare för Luleå Studentkår 
verksamhetsåret 2018/ 2019. 

  



2018-05-09 
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Talman 

Beslutsunderlag 
Valberedningen anser att Amanda Vikberg är en person som både är trevlig, 
engagerad och kunnig inom området mötesteknik och stadga. Amanda vet 
vad som krävs när det kommer till att ansvara och styra upp sammanträden av 
fullmäktiges kaliber. Amanda har tidigare erfarenheter av engagemang inom 
Luleå Studentkår ledningsgrupp och övriga organisation. Detta tillsammans 
med hennes erfarenheter av att agera mötesordförande vid ett par av 
verksamhetsårets kårfullmäktigen gör Amanda till en mycket bra kandidat för 
posten. Amanda har mottagit god feedback efter de sammanträden hon 
ordfört, varför valberedningen väljer att nominera Amanda Vikberg till 
posten som Talman för Luleå Studentkår verksamhetsåret 2018/ 2019. 

 
Beslutsförslag till kårfullmäktige 

kårfullmäktige beslutar 

Att Välja Amanda Vikberg till Talman för Luleå Studentkår 
verksamhetsåret 2018/ 2019. 

  



2018-05-09 
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Internrevisor 

Beslutsunderlag 
Simon Lindehell valdes under pågående verksamhetsår till Luleå Studentkårs 
internrevisor, och har visat ett stort engagemang och uppnått goda resultat 
under den tid han tjänstgjort. Genom hans tidigare erfarenheter i 
kombination med hans väl genomförda arbete som Luleå Studentkårs 
internrevisor under pågående verksamhetsår ser valberedningen gärna att 
kårfullmäktige beviljar Simon fortsatt förtroende att arbeta vidare som 
internrevisor. Valberedningen väljer därför att nominera Simon Lindehell 
till posten som internrevisor för Luleå Studentkår verksamhetsåret 2018/ 
2019. 

 
Beslutsförslag till kårfullmäktige 

kårfullmäktige beslutar 

Att Välja Simon Lindehell till Internrevisor för Luleå Studentkår 
verksamhetsåret 2018/ 2019. 

  



2018-05-09 
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Valberedning 

Beslutsunderlag 
Valberedningen har inte hunnit samtala med dessa två kandidater i och med 
den snäva tidsramen, men ställer sig däremot positiva till deras 
nomineringstexter som inkommit. Valberedningen hoppas och önskar att 
Kårfullmäktige genomför en noggrann utfrågningen av kandidaterna. 
Valberedningen är väl medveten om vikten av en valberedning i en 
organisation så som Luleå Studentkårs, och väljer således att gå vidare med att 
nominera Anna Wassermann och Elin Thor till posterna som 
Valberedning för Luleå Studentkår verksamhetsåret 2018/ 2019. 

 
Beslutsförslag till kårfullmäktige 

kårfullmäktige beslutar 

Att Välja Anna Wassermann till valberedare för Luleå Studentkår 
verksamhetsåret 2018/ 2019. 

Att Välja Elin Thor till valberedare för Luleå Studentkår 
verksamhetsåret 2018/ 2019. 

 

 

 

 

 


