
Valberedningens rekommendationer - Vårstämman 2018 

 

Kassör: Sofie Mikkola 

 

Valberedningen har valt att rekommendera Sofie Mikkola till Kassör för verksamhetsåret 

2018-2019. 

Vi i valberedningen anser att Sofie passar i rollen som kassör då hon har visat ett stort intresse 

samt att hon har erfarenheter av arbetsrollen. Hon sitter som kassör i Safir just nu men har 

också varit det tidigare som Ung Företagare under sin gymnasietid. Sofie är noggrann, 

lösningsorienterad och vill ha ett gott samarbete och hjälpa de andra sektionerna med 

ekonomiska ansvarsområden som budgetering. Hennes mål är att stödja sektionsföreningarnas 

kassörer och skapa ett bra samarbete inom kårstyrelsen för att locka fler medlemmar och 

upprätthålla ett bra arbete.  

Valberedningen föreslår därför Vårstämman: 

Att välja Sofie Mikkola  till Kassör för verksamhetsåret 2018-2019. 

 

Evenemangsordförande: Vakant 

 

Valberedningen har valt att rekommendera att lämna posten Evenemangsordförande vakant. 

Detta då ingen nominerad har funnits för posten. Är det stämmans mening att fylla posten bör 

detta ske genom platsnominering. 

Valberedningen föreslår därför Vårstämman: 

Att öppna upp för direktnominering på plats för posten Evenemangsordförande. 

 

Marknadsföringsansvarig: Anna Asplind  

 

Valberedningen har valt att rekommendera Anna Asplind till Marknadsföringsansvarig för 

verksamhetsåren 2018-2019. 

Anna är en idéspruta som tycker att det är viktigt med nytänkande och ser 

utvecklingspotential i Studentkårens marknadsföring. Hon har tidigare erfarenhet av att starta 

upp och marknadsföra ett eget företag. Vi anser att Anna blir en frisk fläkt i Kårstyrelsen och 

att hon med sina idéer och engagemang för marknadsföring kan fortsätta att driva 

Studentkåren framåt och nå ut till ännu fler studenter. 

Valberedningen föreslår därför Vårstämman: 

Att välja Anna Asplind till Marknadsföringsansvarig för verksamhetsåret 2018-2019. 

 



Arbetsmarknadsordförande: Moa Tervonen 

 

Valberedningen har valt att rekommendera Moa Tervonen till Arbetsmarknadsordförande för 

verksamhetsåret 2018-2019. 

Moa har en väldigt välkomnande och positiv attityd och vi finner att detta är viktigt såväl 

innan som under på Karriärmässan Framtid. Hon har en sund syn på ledarskap och vi anser att 

hennes planer att göra Framtid mer minnesvärt för studenter kommer gynna både studenternas 

relation till företagen men även företagens relation till högskolan. Vi anser även att hon har ett 

starkt driv för styrelseverksamhet och besitter en bra blandning av engagemang och vilja att 

lära sig nytt som kommer att göra henne till en väldigt bra styrelsemedlem.  

Valberedningen föreslår därför Vårstämman: 

Att välja Moa Tervonen till Arbetsmarknadsordförande för verksamhetsåret 2018-2019. 


