
Valbilaga  



Kära medlemmar, 
Nu är det snart dags för Årsmöte19 där vi kommer att debattera och fatta viktiga beslut om organisa-
tionens framtid. Ett särskilt sådant är valet till ny valberedning för Sveriges Elevkårer mandatperioden 
2020-2021. Fem nya personer ska väljas och det har varit vårt jobb att bistå er i ert beslut genom att 
presentera ett förslag vi hoppas ni vill ställa er bakom.

Den här valbilagan är framtagen av Sveriges Elevkårers valberedning. Den innehåller en presentation 
av valberedningens arbete, information om de kandidater som är valbara till valberedningen samt en 
motivering av förslaget. 

I våras utlyste vi möjligheten att kandidera till förtroendeuppdraget som valberedare, inklusive en 
beskrivning av vad vi letade efter till posterna. Den kravprofil och information om uppdraget som vi 
tog fram publicerades på organisationens hemsida och spreds även i sociala medier. Vi presenterade 
uppdraget och möjligheten att kandidera under Sveriges Elevkårers största årliga mötesplats Upptakt19. 
Vi har löpande mottagit tips om och aktivt kontaktat personer vi anser borde kandidera till valberedningen, 
fram till kandidaturstoppet den 27 september 2019. Vi har genomfört intervjuer med alla som valde att 
kandidera. Vi har avslutningsvis, utifrån intervjuerna, utvärderat kandidaterna och presenterar nu vårt 
förslag i denna valbilaga. 

På kommande sidor kan ni läsa vår motivering till förslaget och kandidaternas presentationer av sig 
själva. Vi uppmanar er att kontakta kandidaterna om ni har frågor – så att ni känner er trygga i valet 
av ny valberedning. 

Har ni frågor eller funderingar till oss i den avgående valberedningen är ni välkomna att kontakta 
valberedningens ordförande (oliver.abrink@sverigeselevkarer.se).

Vi ses på årsmötet! 

Valberedningen,
Oliver Åbrink, Amanda Karlberg, Elenor Söderberg, Katja Holböll & Julia Skånberg



Motivering till förslag 
på ny valberedning
En valberedning behöver vara införstådd i organisationens principer och förstå de framtidsutmaningar 
organisationen står inför. Den behöver också kunna tänka långsiktigt och strategiskt och ha en förmåga 
att skapa kontakter och upprätthålla relationer. Vårt förslag innehåller fem personer som tillsammans 
besitter dessa kvaliteter och som kompletterar varandra för att skapa en helhet. 

Frida Hallberg Olsson är vårt förslag till ordförande. Frida har från flera håll följt elevrörelsen 
under lång tid och har en djup förståelse för hur Sveriges Elevkårer fungerar och vad organisationen 
behöver. Med sin sprudlande entusiasm och sitt driv anser vi att Frida är rätt person att leda valbered-
ningens arbete under de kommande två åren.

Amaryllis Kargioti är en positiv och driven person som håller elevrörelsen varmt om hjärtat. Hon 
har en god förståelse för Sveriges Elevkårer som organisation och delar dess värderingar. Med sin 
sociala kompetens, starka integritet och erfarenhet av rekrytering är vi övertygade om att Amaryllis 
kommer att göra ett strålande arbete som ledamot i valberedningen.

Benjamin Malinowsky visade under sin kandidatur prov på stor kunskap om Sveriges Elevkårer och 
elevrörelsen. Med ambitioner om att skapa en elevrörelse där fler känner sig representerade och med 
tidigare erfarenheter av rekrytering och att skapa starka team är vi övertygade om att Benjamin kommer 
att göra ett bra jobb som ledamot och tillföra kunskap och perspektiv till nästkommande valberedning.

Eskil Brinkmann har med sitt intresse för elevrörelsen och sin analytiska sida kvaliteter som 
behövs i valberedningen. Som representant från en kår i norr kan han även bidra med nya perspektiv. 
Med ständig nyfikenhet och stor noggrannhet kommer Eskil att ta sig an uppdraget som ledamot 
i valberedningen.

Maja Lindgren imponerade under intervjun genom att med glädje, inspiration och stor integritet 
berätta om varför hon passar som ledamot i valberedningen. Maja besitter stor social kompetens, är 
driven och har med fötterna kvar i elevrörelsen den närhet till medlemmarna som varje valberedning 
behöver.

Vi hoppas att ni, precis som vi, anser att förslaget rymmer personer med gedigen erfarenhet av 
Sveriges Elevkårer från olika håll, erfarenhet av valberedningsarbete och rekrytering i professionellt 
hänseende, närhet till medlemmarna, geografisk spridning, erfarenhet från andra organisationer men 
framför allt annat ett brinnande engagemang för Sveriges Elevkårer. 

Med denna motivering lämnar vi med varm hand över förslaget till er medlemmar. 



Ordförande: Frida Hallberg Olsson
Födelseår:   1995

Gymnasieexamen:  2015

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Katedralskolan

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande [2014–2015]

Övriga erfarenheter: Juristprogrammet [pågående]

  Medie- och Kommunikationsvetenskap [2017–2018]

  Verksamhetsutvecklare och administrativ säljare  
  på Sveriges Elevkårer [2016–2017, 2019]

  Kommunikationsansvarig Den Götheborgske Spionen [2018]

Frida säger:
Jag heter Frida och söker ert förtroende för att bli ordförande i valberedningen för Sveriges Elevkårer. 

Under mitt sista år i gymnasiet var jag ordförande för Elevkåren Katedral och min långa resa inom 
elevrörelsen tog sin början. Efter tiden i min elevkår fortsatte min resa i organisationen som verksamhets- 
utvecklare, och därefter har jag även hunnit med att vara konferencier för Upptakt18 liksom arbetat 
som administrativ säljare. Jag må redan ha sett organisationen från många perspektiv – men hoppas 
nu få uppleva den från ännu ett, och växa ännu mer tillsammans med Sveriges Elevkårer.

Sveriges Elevkårer är en otrolig organisation som knyter samman människor från hela vårt avlånga 
land, där alla drivs av engagemang, vision, kreativitet och det gemensamma målet för en mer givande 
skoltid präglad av elevdemokrati. Därför tror jag på en bredare rekryteringsbas, valberedningen 
behöver arbeta ännu hårdare för att sänka tröskeln till att söka ett förtroendeuppdrag, och nå ut till 
alla som vill söka.

Utifrån mina erfarenheter av organisationen, dess historia och insikten i vad som krävs för att nå nya 
mål och strategier – anser jag att jag har vad som krävs för att leda valberedningen de kommande 
två åren. Jag ser mycket fram emot att träffa och prata med alla er medlemmar under årsmötet. 

Med vänliga hälsningar, 
Frida Hallberg Olsson



Ledamot: Amaryllis Kargioti
Födelseår:   2000

Gymnasieexamen: 2019

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Lundellska skolan

Elevkår:   Skrapans Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande [2018–2019], vice ordförande [2017–2018]

Övriga erfarenheter: Platschef Nordic Wellness [pågående]

  Praktikant under Almedalsveckan med 
  Sveriges Elevkårer [2019]

  Ledamot i Uppsalas Elevkårer [2017–2018] 

  Ledarskapsprogrammet RWA & LevelUp [2017]

Amaryllis säger:
Hej kära medlemmar!

Jag kommer ihåg min allra första dag i gymnasiet. En dag full med spänning och nervositet. Ny skola, 
nya klasskamrater, nya lärare. Innan jag träffade min klass den dagen togs jag emot av ett par elever 
som stod i entrén – elevkåren. De såg mig och välkomnade mig till livets bästa tre år. Jag ville också vara 
en del av den gemenskapen på skolan, så jag sökte till påverkansutskottet som sekreterare. Några 
månader senare blev jag vald till vice-ordförande i elevkårsstyrelsen och ett år efter blev jag ordförande 
för Skrapans elevkår i Uppsala.  

När jag tänker på min gymnasietid tänker jag på elevkåren. Under åren har jag ägnat min tid åt events, 
utbildningar, föreläsningar, skoldebatter, medlemskvällar mm. Jag brann för rättvisa, kunskap och 
gemenskap. Jag visste hur viktigt det var att finnas på plats för eleverna och ständigt jobba för en mer 
givande skoltid, samtidigt som jag träffade nya människor och skaffade vänner för livet.

Elevrörelsen blev en stor del av mig själv, därför kändes det otroligt tråkigt att lämna något så stort, 
något som har varit med och format den jag är idag. Utan elevkåren hade jag aldrig fått det jobbet som 
jag har nu - platschef på Nordic Wellness, Sveriges största gymkedja.  Med alla år på nacken och mina 
erfarenheter inom ledarskap och personalfrågor är jag redo att ta mitt engagemang till nästa steg. 
Jag hoppas att jag får ert förtroende att fortsätta vara en del av Sveriges Elevkårer!

Allt gott!
Amaryllis Kargioti



Ledamot: Benjamin Malinowsky
Födelseår:   2001

Gymnasieexamen:  2020

Boendeort:   Stockholm

Skola:   Södra Latin

Elevkår:   Södra Latins Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ekonomiansvarig [pågående]

Övriga erfarenheter: Regionchef tillika rekryterare för Ung Omsorg [pågående]

  Valberedningsledamot för Södra Latins Unga Musiker   
  [pågående]

  Ledarskapsprogrammet Level Up [pågående]

Benjamin säger:
Ärade företrädare för elevkårer i Sverige, 

Jag anser att föreningsfrihet och elevdemokrati är stadgan i en elevkår. Jag var engagerad för elever i 
grundskolan, men det fanns inget att förändra med, det fanns ingen elevkår. Det förändrades till gym-
nasiet: det fanns en elevkår av förenade estetettor och teoretikertreor. Jag antar utmaningen att vara 
en del av Sveriges Elevkårers valberedning. Jag kommer att sträva efter en styrelse med representation 
från nordligaste till sydligaste Sverige och att ge dem förutsättningar att ge stadga och struktur till 
elevkårer och moderorganisationen. 

En valberedning ska rekrytera strategiskt efter principprogram och en nyanserad kravprofil. Jag är väl 
förtrogen med Sveriges Elevkårers principprogram och har en god förståelse för moderorganisa-
tionens utmaningar. Jag har rekryterat inom föreningar och företag och det har givit mig kompetens att 
rekrytera till enade team. Jag är pragmatisk och för ett grundligt resonemang med valberedningen och 
väger kandidatens goda förmågor mot mindre goda förmågor. 

Jag studerar vid Södra Latin och det faktumet är en styrka - för det är fördelaktigt för Sveriges Elevkårers 
valberedning att en valberedare har en tydlig koppling till elever och elevkårer. Jag kommer att sträva 
efter en vidare rekryteringsgrund och entusiasmera företrädare till att kandidera till förtroendeuppdrag i 
Sveriges Elevkårer. 

Jag talar gärna med er företrädare inför årsmötet i november. 

Med vänliga hälsningar, 
Benjamin Malinowsky



Ledamot: Eskil Brinkmann
Födelseår:   2000

Gymnasieexamen:  2019

Boendeort:   Umeå

Skola:   Minervagymnasium

Elevkår:   Elevkåren Theta

Uppdrag i elevkåren:   Vice ordförande [2017–2018], Ekonomiansvarig [2018–2019],  
  valberedningsledamot [pågående]

Övriga erfarenheter: Ordförande Västerbottens elevkårer [pågående]

  Deltagare ledarskapsprogrammet Level Up [2018–2019] 

  Deltagare ledarskapsutbildning Changemakers Camp   
  [2019–2020]

Eskil säger:
När jag började gymnasiet visste jag knappt vad en elevkår var, men för att göra min skoltid roligare 
beslutade jag mig för att söka till kårstyrelsen. Jag blev vald till viceordförande på ett extrainsatt 
årsmöte och skickades nästan omedelbart till Årsmöte17. Då var jag helt ny i elevkåren, som genast 
lämnade starka intryck.

Jag slogs av skillnaderna i elevkårsvärlden. Vid frukosten på Årsmöte17 lyssnade jag till när Malmökårer 
diskuterade om hur stereotyper och skolrivaliteter lett till ett samarbete med Lidl. Samtidigt två bord 
bort satt en Kirunabo och drack kaffe på fat och berättade om skolans raketutskott. På galan satt jag 
med en kår från Stockholm och en från Ånge. Stockholmskåren hade 133% medlemskap. Ångekåren 
var nyuppstartad. Trots alla skillnader var det gemenskapen, engagemanget och öppenheten som slog 
mig. Vi var alla där för att vi alla brinner för samma sak: Elevrörelsen.

Hur en styrelse på elva personer kan representera 348 medlemsorganisationer och 121 000 gymna-
sister är för mig en rolig fråga. Något av det bästa med elevkårsrörelsen är alla olika perspektiv och 
människor jag mött och möter längs vägen. Jag söker till valberedningen för att jag vill möta människor 
som vill driva Sveriges Elevkårer vidare. Jag gillar utmaningen som finns i varje valberedning. Hur en 
kandidat väljs utifrån erfarenhet och representation.

Jag är en öppen person och har lärt mig att ta alla chanser jag får. Jag ser det som en stor ära att ligga 
som valberedningens förslag och hoppas ni tycker jag är rätt person för uppdraget.

Bästa hälsningar,
Eskil Brinkmann



Ledamot: Maja Lindgren
Födelseår:   2001

Gymnasieexamen:  2020

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Katedralskolan

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:   Sekreterare [pågående]

Övriga erfarenheter: Ordförande Uppsalas Elevkårer [pågående] 

Maja säger:
Kära medlemmar!

Min elevkårsresa började med att sitta och dela ut skolkataloger i entrén, vilket jag kanske inte reflekt- 
erade över då, men som senare skulle visa sig vara mitt livs bästa beslut. Detta var det som skulle leda 
till möjligheter, kunskaper och kontakter jag aldrig hade fått på något annat sätt. Mycket av det jag har 
fått från att vara kåraktiv i form av utbildningar, workshops och erfarenheter är just på grund av Sveriges 
Elevkårer. Att jag nu idag har möjligheten att skriva till alla er för att be om ert förtroende känns 
surrealistiskt och underbart. 

Jag är sekreterare i min egen kår, Elevkåren Katedral, och jag sitter som ordförande för Uppsalas 
Elevkårer. Båda dessa poster har visat mig det otroliga engagemang som finns bland unga och detta 
är något jag vill ta vara på genom valberedningen. Mina uppdrag har även lärt mig mycket om vad som 
krävs av en styrelse för att den ska fungera - något jag kommer ta med mig i detta uppdrag. Jag vet att 
jag skulle göra ett bra jobb då jag är både öppensinnad och kritisk, vilket är vitalt i en valberedning. 

Att få sitta som förtroendevald och vara del av att värna och utveckla den här organisationen skulle 
vara en dröm. Jag brinner för kårlivet och allt som har med det att göra. Min tacksamhet för Sveriges 
Elevkårer och hur det har format mig gör att jag vill ge tillbaka till alla er nuvarande och framtida 
medlemmar. Därför finner jag det så otroligt värdefullt och ödmjukt att ens få möjligheten att få ta 
del i valprocessen kring styrelsen för en av Sveriges viktigaste organisationer. 

Jag hoppas jag kan få ert förtroende för detta viktiga uppdrag! Ta hand om er så syns vi på årsmötet!

Allt gott,  
Maja Lindgren



Ej längre valbara kandidater:
Irie Törnqvist, 2000, Drottning Blankas Gymnasium


