
Sandra Brakstad, nominerad till ledamot, kassör och ordförande 
(intervjun gjordes avseende sekreterarposten i det sedan inställda fyllnadsvalet)  
 
Läser sjuksköterskeprogrammet, första terminen.  
 
Har grundläggande koll på studentkåren, är intresserad av alla områden men kanske främst det 
studiesociala. Har dock även många åsikter kring programmets utformning, och skulle därmed kanske 
också passa bra i utbildningsbevakningen.  
 
Hon har inte jobbat i styrelse förr, men brukar vara den som sköter skrivandet under grupparbeten.  
Har velat engagera sig sen introt, men inte vetat riktigt hur hon skulle gå till väga. Visste från första 
introdagen att hon ville vara fadder under nästa intro!  
 
Vill engagera sig för att det verkar vara roligt. Vill väldigt gärna sitta med i styrelsen, och är beredd att 
ta ansvar som ordförande eller kassör.  
 
Har även funderat på att gå med i sexet, men det har inte fungerat med tiderna då hon bor i 
Falköping.  
 
Beskriver sig själv som social och snabblärd.   
 
 
 
Mitt första intryck: Glad, social, framåt och driven.  
 
Jag tror hon kan tillföra energi och glädje i styrelsen, bara hon kan kanalisera sina idéer och all sin 
energi till praktisk handling. Får hon jobba mot utsatta mål tror jag att hon kan vara en stark 
dragkraft och inspiratör.  
 
 
Sandra kan tyvärr inte närvara på FUM, då hon har VFU. 
Jag vill dock lyfta fram att hon varit snabb på att svara alla gånger jag kontaktat henne, och med sina 
svar alltid tydligt visat och poängterat att hon verkligen vill engagera sig!  
  



Elias Österman, nominerad till ledamot och ordförande 
 
Läser basår, men kommer eventuellt läsa Biomedicin på HIS även framöver.  
 
Har bra koll på studentkåren, och praoar i Vitaestyrelsen nu.  
 
Vet inte vilket utskott han är intresserad av, men vill engagera sig för att hjälpa till att bygga upp och 
stärka Vitae framöver.  
 
Har tidigare erfarenhet av styrelsearbete, då han hjälpt till att arrangera UKM.  
 
Beskriver sig själv som energisk, det finns fart och driv.  
 
 
 
Mitt första intryck: Kom tyvärr sent till vårt avtalade möte, vilket inte gav ett bästa första intryck.  
 
När vi sen pratade verkade ändå glöd och energi finnas. Jag tror han har viljan att jobba på och 
förbättra Vitae, bara han kan kanalisera sin energi så att fokus hamnar på rätt saker. Dessutom måste 
det finnas respekt för övriga styrelsemedlemmar och deras tid. Han ger intryck av att ha mycket 
energi och vara lugn på samma gång. Kan han fokusera tror jag han kan jobba bra i styrelsen.  
 
 
  



Filip Svensson, nominerad till ledamot 
(endast en kort telefonintervju genomförd) 
 
Läser sjuksköterskeprogrammet, påbörjar efter årsskiftet sitt andra år.  
 
Är idag medlem i studenkåren. 
 
Har tidigare suttit med i elevråd på grundskolan, vilket han dock inte upplevde som särskilt krävande. 
 
Vet inte vilket utskott som skulle kännas mest intressant att jobba med, behöver få mer information 
om vad de olika innebär. 
 
 
 
Jag tror Filip kan bli en viktig röst för sjuksköterskorna, som är en stor grupp studenter på skolan, 
som ofta är underrepresenterade inom studentkårens arbete. Han verkar ha mycket energi och vara 
social men gav samtidigt ett eftertänksamt intryck.  
 
 
Filip kommer förmodligen inte kunna närvara vid FUM, då han har VFU den veckan.  
  



Daniel Namazi, nominerad till ledamot och ordförande 
(endast en kort telefonintervju genomförd)  
 
Läser sjuksköterskeprogrammet, och är medlem i studentkåren idag.  
 
Har tidigare varit PR-ansvarig i elevrådet på sin gymnasieskola, och var med och utvecklade elevrådet 
till en elevkår. Han jobbar dessutom på Liseberg, där han t.ex. är med och leder events och liknande. 
 
Har många åsikter kring sin utbildning, och är främst intresserad av studiebevakning och 
studiesociala frågor. Kan tänka sig att antingen sitta i styrelsen som ledamot, eller som ordförande.  
 
 
 
Daniel ger ett intryck av att vara engagerad, driven energisk och samlad på samma gång. Han pratar 
övertygande och varmt. Jag tror, baserat på den korta pratstunden med honom, att han kan klara av 
att leda en styrelse på ett bra sätt. Han verkar ha relevant erfarenhet i bagaget, ger intryck av att 
vara ansvarsfull och entusiasmerande på ett sätt som passar en ledare.  
 
 
  



Christoffer Bergagård, nominerad till ledamot och ordförande 
(endast en kort telefonintervju genomförd) 
 
Läser socialpsykologi, första året.  
 
Sitter idag som UU-ledamot i BeEkIng, och trivs bra med det.  
 
Vill gärna sitta med i Vitaestyrelsen som ledamot eller vice ordförande, eller som ordförande om 
hans tidigare erfarenhet inom studentkåren gör honom mest lämplig för det.  
 
 
 
Christoffer ger intrycket av att vara en glad kille, som trivs med att jobba inom studentkåren och vill 
jobba vidare. Jag tror att hans erfarenhet av styrelsearbete, särskilt som den varit inom en annan 
sektion, kan vara mycket nyttig i styrelsen. De flesta i Vitaes styrelse kommer förmodligen att vara 
nya inom studentkåren, och då är det extra bra att ha någon med erfarenhet som stöd.  
 
Nomineringen inkom med orden: ”han är en riktig glädjespridare och motiverar andra i sin omgivning 

:)”  


