
Valberedningens rekommendationer - Höststämman 2018 
 
 
  



Kårordförande: Henrik Bergström 
 
Valberedningen har valt att rekommendera Henrik Bergström till Kårordförande för 
verksamhetsåret 2019. 

- Henrik har under en lång tid varit engagerad i Studentkårens arbete, både under sin tid i 
Vitaes styrelse men även under skapandet och ledandet av Skösjuk. Han har planer att 
vidareutveckla Studentkårens synlighet för studenterna, så att fler studenter vet vad 
Studentkåren gör och hur de kan hjälpa dem. När det kommer till ledarskap har Henrik 
erfarenhet från tidigare styrelseposter och leder väldigt demokratiskt, där han inte kräver 
arbete av folk utan istället försöker komma med alternativa lösningar. Eftersom han har 
deltagit och visat intresse i många delar av Studentkårens arbete så tror vi att Henrik 
kommer att bli en Kårordförande som kommer att förstärka samarbetet inom styrelsen 
och med sektionerna, studenterna och högskolan. 

Valberedningen föreslår därför Höststämman: 
Att välja Henrik Bergström till Kårordförande för verksamhetsåret 2019. 

 

  



Vice Kårordförande: Stefan Radenkovic 
 
Valberedningen har valt att rekommendera Stefan Radenkovic till Vice Kårordförande för 
verksamhetsåret 2019. 

- Vi finner att Stefan passar bra för rollen som Vice Kårordförande då han har tidigare 
erfarenhet av utbildningsfrågor från sin tid i Safir, samt att han har deltagit i studentlivet 
under en lång tid och i olika utbildningar. Han brinner för utbildningsfrågor och är ett 
välkänt ansikte i studentlivet här i Skövde, vilket vi anser kommer att hjälpa honom i 
rollen som Vice. Stefan har uttryckt att han skulle vilja förbättra kommunikationen mellan 
högskolan och studenterna. Genom att öppna upp ärlig dialog med båda parterna 
hoppas han att förbättra utbildningskvalitén. 

Valberedningen föreslår därför Höststämman: 
Att välja Stefan Radenkovic till Vice Kårordförande för verksamhetsåret 2019. 

  



Introgeneral: Sabina Gudomlund Lindberg 
 
Valberedningen har valt att rekommendera Sabina Gudomlund Lindberg till Introgeneral för 
verksamhetsåret 2019. 

Sabina uttrycker en stark passion för introduktionen och posten som Introgeneral. Genom 
hennes engagemang som ordförande i Vitae har Sabina fått insikt både i föreningslivet och 
många delar av introduktionen. Hon har också tidigare erfarenhet av att leda olika projekt och 
därmed en god planeringsförmåga vilket gör henne till en utmärkt kandidat till den här posten. 
Eftersom hon länge varit intresserad av posten är hon otroligt taggad och motiverad och har 
flera planer på hur introt kan utvecklas och bli en minnesvärd upplevelse för skolans nya 
studenter. 

Valberedningen föreslår därför Höststämman: 
Att välja Sabina Gudomlund Lindberg till Introgeneral för verksamhetsåret 2019.  



Valberedning: Öppen nominering 
 
Då Valberedningen inte har fått in någon nominering till Valberedningen 2019 så kan vi inte 
lämna en rekommendation för posten. 

Valberedningen föreslår därför Höststämman: 
Att hålla öppen nominering till posten av Valberedning verksamhetsåret 2019. 


