
 Valbilaga



Kära medlemmar, 
Den här valbilagan är framtagen av Sveriges Elevkårers valberedning och innehåller vårt förslag på ny 
styrelse och revision, samt övriga valbara kandidater och de kandidater som någon gång under val-
processen valt att dra tillbaka sin kandidatur. Vi har sedan vårt tillträdande den första januari i år jobbat 
för att hitta passande kandidater, som vi är övertygade om kommer att tillföra kunskap, erfarenhet och 
engagemang till organisationen. Vi har träffat många engagerande ledare och vi har äran att få föreslå 
de som vi anser bäst kommer att kunna leda Sveriges Elevkårer framåt mot visionen.

I år har varit ett speciellt år och det har märkts inte minst i vårt arbete. Istället för att träffa er medlemmar 
på bland annat Upptakt har vi istället försökt nå så många som möjligt på annat vis. Genom alla våra 
kanaler har vi informerat och kontaktat. Vi har därefter gjort ett urval, genomfört telefonintervjuer och 
slutligen hållit fysiska intervjuer. Valberedningen har gjort ett lika gediget arbete jämfört med tidigare 
år som mynnat ut i det förslag ni kan läsa om i valbilagan.

Det har varit av största vikt för oss att hitta kandidater som har skilda erfarenheter och bakgrunder, 
allt för att kunna lyfta så många olika perspektiv inne i styrelserummet som möjligt. Förslaget innehåller 
kandidater från flera delar av Sverige. Kandidaterna har sina rötter i elevkårer av olika typ, stora som 
små, praktiska som teoretiska och väletablerade som nystartade. De kandidater vi har lagt på förslag 
har under processen även visat prov på starkt engagemang för elevrörelsen och lojalitet till Sveriges 
Elevkårer, vilket valberedningen har lagt vikt vid i urvalet.

Precis som för styrelsen har vi också för revisorerna haft ett stort fokus på att hitta personer som 
vi tror både kompletterar och fungerar bra med varandra. Eftersom valberedningens ordförande har 
en nära relation till två av revisorskandidaterna har hon inte deltagit i valberedningsprocessen för 
revisorerna.  

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till valberedningens ordförande 
(frida.hallbergolsson@sverigeselevkarer.se).

Valberedningen,
Frida Hallberg Olsson, Eskil Brinkmann, Maja Lindgren och Benjamin Malinowsky
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   Valberedningens förslag till styrelse 
Valberedningens förslag till ordförande - Josefine Fälth
Födelseår:   1999

Studentår:   2018

Boendeort:   Norrköping

Skola:   Hagagymnasiet

Elevkår:   Hagagymnasiets Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  Andra vice ordförande

Gymnasieutbildning: Tvärvetenskapliga programmet 
  - inriktning natur och samhälle

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Högskoleingenjörsprogrammet 
  inriktning byggteknik, Uppsala Universitet 
  - 60 HP (pausad) 

Andra relevanta erfarenheter: Representant från styrelsen - Level Up 2019 
  Maktsalongens mentorskapsprogram 2020 
  Projektledare “Håll Norrköping rent”

Josefine säger:
2010-talet har varit ett viktigt årtionde för Sveriges Elevkårer. Elevkårsrörelsen har växt sig starkare än 
någonsin och är i dag en självklar röst i utbildningspolitiken. För att vi ska kunna bibehålla vårt inflytande 
behöver vi fortsätta att utvecklas och arbeta vidare med att stärka kännedomen och kunskapen om 
elevkårerna.

Min ambition är att utgå från den legitimitet som vi redan byggt upp och utveckla vår röst i linje med 
den strategi som vi antagit med sikte på 2025. Med bakgrund i en elevkår där trygghet och engagemang 
var framgångsfaktorer, så är jag övertygad om att det är samma nycklar som behövs för att bibehålla 
stabiliteten i Sveriges Elevkårer.

När samhället drabbades av en kris så stod elevkårsrörelsen stark, vilket har bidragit till att skapa en 
större legitimitet i utbildningspolitiken. När vi så småningom lämnar krisen bakom oss så kommer vi 
stå inför nya utmaningar. Då vill jag kunna bidra med mitt driv för elevrörelsen och min kunskap om 
styrelsens arbete.

Sveriges Elevkårer ska implementera en ny strategi och samtidigt ställa om verksamheten efter ett år 
som varit starkt präglat av covid-19 och stängningen av gymnasieskolan. Jag vill driva organisationen 
in i framtiden genom att skapa bredd, möjliggöra nya kontaktvägar mellan styrelse och elevkårer samt 
utveckla vår starka röst i frågor som rör elevkårerna. Jag är nyfiken på framtiden och vill med min 
erfarenhet leda Sveriges Elevkårer in i ett nytt decennium!

Valberedningens motivering: 
Josefin har under de gångna åren som andra vice ordförande visat stort prov på både vilja och strävan. 
Hon har både den erfarenhet liksom det engagemang som krävs för att leda organisationen. För val-
beredningen har hon visat att hon har visioner för framtiden och glöden för att dessa ska förverkligas. 
Valberedningen har fullt förtroende för att Josefin kommer att leda Sveriges Elevkårer och styrelsen 
med ett ansvarstagande och inkluderande ledarskap. Vi tror dessutom att hon kommer att kunna bilda 
ett välfungerande presidium tillsammans med Pelle och Embla.
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Valberedningens förslag till vice ordförande - Pelle Enocsson
Födelseår:   2001

Studentår:   2020

Boendeort:   Järfälla

Skola:   Södra Latins Gymnasium

Elevkår:   Södra Latins Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande (2019–2020)
  Ordförande Sociala utskottet (2018–2019)
  Revisor (2020–2021)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskap inriktning naturvetenskap

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Deltagare Level up! 19/20
  Digitala panelen för #frågaeleverna i 
  Almedalen 2019

Pelle säger:
Under mina år i gymnasiet blev elevkåren en självklar del av min vardag. Få saker har fått mig att 
skratta och gråta så mycket som elevkår. Den glädje och meningsfullhet elevkåren skapade, är något 
som för alltid kommer leva kvar hos mig, och är något som jag vill att alla på gymnasiet ska få möjlighet 
att uppleva. En stark drivkraft bakom varför jag kandiderar till Vice Ordförande. 

Som vice ordförande vill jag bygga vidare på det arbete föregående styrelse påbörjat, men samtidigt 
vara en frisk fläkt i presidiet med färska perspektiv som nybakad elevkårs-alumn. Organisationen står 
under kommande mandatperiod inför stora utmaningar och tuffa beslut som kan komma att prägla 
elevrörelsen en lång tid framåt. Med ett tydligt, inkluderande och målinriktat ledarskap vill jag vara del 
i spetsen av arbetet med att tackla detta. 

Elevrörelsen är en rörelse att vara stolt över. Vi gör skillnad och skapar förändring varje dag, både 
lokalt på våra skolor och i den nationella debatten. Jag hoppas på ert förtroende att få skapa förut-
sättningar för att Sveriges Elevkårer ska fortsätta vara just detta, men också på att få vara med och 
fortsätta växa rörelsen till något som ingen, rektorer som politiker, ska kunna räkna bort. 

Vi är framtiden. 
//Pelle

Valberedningens motivering: 
Pelle är en idéspruta som gärna tänker utanför lådan. Han är ödmjuk inför uppdraget och kommer inte 
minst att skapa en god atmosfär i styrelserummet med sitt engagerande ledarskap. Vi i valberedningen 
ser positivt på hans nyfikenhet inför nya utmaningar och hans förmåga att bidra med nya perspektiv, 
vilket kommer att vara till gagn för hela organisationen. Vi tror dessutom att han kommer att kunna 
bilda ett välfungerande presidium tillsammans med Josefine och Embla.
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Valberedningens förslag till andra vice ordförande - Embla Persson
Födelseår:   1999

Studentår:   2018

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Nova Academy - Simrishamn

Elevkår:   Novas Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  Styrelseledamot

Gymnasieutbildning: Performing Arts

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Juristprogrammet - pågående

Andra relevanta erfarenheter: Ledarskapsprogrammet 2017
  Delegat i Sveriges elevkårers 
  Almedalsdelegation 2018
  Scoutledare, Tommarp Scoutkår 2015–2017                                                                      
  Elevskyddsombud, Nova Academy 2016–2018                                                                                       
  Andra vice ordförande i elevrådet, 
  Nova Academy 2015                                                                                                          

Embla säger: 
2020 har varit ett omvälvande år för hela vår samtid, inte minst för elevkårerna i Sverige. I tider för utman- 
ingar är elevers rätt att organisera sig och möjlighet att påverka viktigare än någonsin. Tillsammans 
stod vi stabilt och verkade som en stark röst för gymnasieskolans elever. Att arbeta aktivt för att elev-
kårsrörelsen ska tillräknas rollen som den legitima rösten för elever och att skapa förutsättningar för 
fri och självständig organisering, ser jag som två av organisationens främsta syften. 

Strategi 2025 med fokus på kvalitativa mål tror jag är rätt väg att gå. Jag tror på en elevrörelse som 
når ut i hela Sverige, som bjuder in alla till gemenskapen och som ger förutsättningar till elevkårer att 
växa och etablera sig. För att nå dit tror jag att vi måste fokusera på kvalitativ expansion, välbalanserad 
finansiering och anpassning av medlemsförmånerna så att de bättre möter olika elevkårers behov. 

Sveriges elevkårer är elevkårerna i Sverige, inget mer inget mindre, och det är av största vikt att vi 
värnar om känslan av ägandeskap. Min ambition är att minska avståndet mellan styrelse och enskild 
medlem och sänka trösklarna för våra påverkansprocesser. 

I rollen som Andra vice ordförande önskar jag att bidra med stabilitet genom mina erfarenheter från att 
ha verkat i en nystartad elevkår på landsbygden, mina två år som ledamot samt mina pågående studier.

Jag hoppas ödmjukast på ert förtroende

/ Embla

Valberedningens motivering: 
För valberedningen har Embla visat stort prov på sitt engagemang liksom en prestigelöshet inför 
uppdraget. Hon har imponerat på valberedningen med sin empatiska och kommunikativa förmåga och 
med sin tidigare erfarenhet från styrelsen tror vi att hon har den kunskap som behövs för att bli del i 
ett välfungerande presidium. Valberedningen är även övertygad om att Embla kommer lägga sitt fulla 
engagemang i organisationen den kommande mandatperioden. Slutligen tror vi att hon kommer att 
kunna samarbeta väl med både Josefine och Pelle.



6

Valberedningens förslag till styrelseledamöter 
Presenteras i bokstavsordning

Ledamot:  Albin Norman
Födelseår:   2002

Studentår:   2021

Boendeort:   Umeå

Skola:   Midgårdsskolan

Elevkår:   Midgårds Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskapliga programmet

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Ledamot i Unga Örnars Riksförbund                                                                                                      

Albin säger: 
Hej!

Jag heter Albin Norman och läser sedan 2018 samhällsvetenskapliga programmet vid Midgårdsskolan 
i Umeå. Sedan högstadiet har jag haft ett engagemang och intresse för elevrörelsen och har sysslat 
med lite olika saker, bland annat kårordförande och elevrådsordförande. 

För mig är det viktigt att organisationer tänker långsiktigt och att de ständigt strävar efter att utvecklas 
och jag ser god potential för Sveriges Elevkårer att under de kommande åren fortsätta växa. 

Efter att ha varit aktiv i olika föreningar och rörelser med ungdomar under 4 års tid har jag lärt mig en 
hel del om hur organisationer fungerar och att jobba både lokalt, regionalt och nationellt i olika föreningar 
har varit väldigt givande och jag tar med mig många erfarenheter från det arbetet.

Jag ser mig själv som social och utåtriktad, tycker att samarbete både är det roligaste och viktigaste 
som finns inom en organisation. Mitt engagemang för det jag gör är väldigt stort och jag är villig att 
lägga den tid det krävs, elevrörelsen är en av de viktigaste rörelserna i Sverige.

Med vänliga hälsningar,
Albin Norman

Valberedningens motivering: 
Med fötterna kvar på gymnasieskolans golv och som representant från en kår i norr kan Albin bidra 
med värdefulla perspektiv i styrelserummet. Under kandidaturprocessen visade även Albin på god 
självinsikt av såväl sina kompetensområden samt utvecklingsområden vilket kommer hjälpa honom 
att bidra till styrelsen från början samt växa i rollen som styrelseledamot. 
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Ledamot:  Alva Hellstrand
Födelseår:   2001

Studentår:   2020

Boendeort:   Malmö

Skola:   Malmö Latinskola 

Elevkår:   Malmö Latins Elevkår 

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande (2019–2020) 
  Vice ordförande (2018–2019) 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Estetiska programmet Dans 

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Styrelseledamot Malmös Elevkår (2018–2020)         
  Vice ordförande Skånes Elevkår (2019–2020)
  Ledarskapsprogram LevelUp 2018                                                                                                        

Alva säger:
Att vara engagerad i en elevkår, det är så mycket mer, och så ofantligt mycket större än vad jag någonsin 
kunde ana den där nervösa dagen i ettan när jag först blev invald i min gymnasieskolas elevkårsstyr- 
else. Det är så mycket mer, och så mycket större än vad jag någonsin vågade tro. Idag vet jag däremot 
vad det innebär att sitta med i styrelsen för en elevkår. Vad det innebär att jobba i högt tempo, att besitta 
god förståelse för sina medmänniskor, att våga säga ifrån när något är fel, att planera, motivera och 
engagera. Men främst så har jag förstått innebörden av att aldrig sluta kämpa för elevdemokratin. 

Tack vare mitt beslut att våga ta steget in i elevkårsvärlden har jag funnit mitt driv. Och trots att gymnasie-
tiden är över för min del, betyder inte det att jag har slutat brinna för denna rörelse. Tvärtom. Glöden 
inom mig är starkare än någonsin och jag är inte redo att släppa taget än. 

Om jag skulle bli tilldelad ert förtroende att få fortsätta vara en del av elevrörelsen, ger jag er mitt för-
troende att ta detta ärofyllda uppdrag på allvar, och med en ödmjukhet alltid göra så gott jag bara kan. 

Bästa hälsningar, 
Alva Hellstrand 

Valberedningens motivering: 
Alva är en varm och empatisk person som charmade valberedningen med hennes ansvarstagande och 
professionella förhållningssätt under intervjun. Som nybliven student har Alva fortfarande ett hjärta 
som klappar för elevdemokratin samt viljan att lära sig mer och driva rörelsen vidare de kommande 
två åren.



8

Ledamot:  Annabelle Nowak Bråberg
Födelseår:   1999

Studentår:   2018

Boendeort:   Stockholm

Skola:   Rytmus Musikergymnasium Stockholm 

Elevkår:   Rytmus Elevkår Stockholm 

Uppdrag i elevkåren:   Utskotts- och föreningsansvarig (2016–2017)
  Ordförande (2017–2018)
  Revisor (2018–2019)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Estetiskt program, inriktning sång

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Musikvetenskap 1, Stockholms Universitet

Andra relevanta erfarenheter: Kurser inom samhällsutveckling och ledarskap; 
  Changer’s Game 2020 - Changer’s Hub
  Ledarskapsprogrammet 2017 - Sveriges Elevkårer
  & Raoul Wallenberg Academy

  Ideella förtroendeuppdrag; 
  Tältvärd Järvaveckan 2018 - Raoul Wallenberg  
  Academy 
  Delegat Almedalsveckan 2018 - Fler Unga
  Medgrundare av kulturföreningen 8bars1penn

Annabelle säger:  
Efter två år i arbetslivet och med andra förtroendeuppdrag söker jag mig nu tillbaka till elevrörelsen. 
Mitt engagemang grundar sig i medmänsklighet. Jag värderar empati, lojalitet och ärlighet. Värder- 
ingarna ledde mig till Sveriges Elevkårer - för med insikt kommer ansvar. Så som jag ser på det är 
föreningsfriheten en fantastisk rättighet likväl skyldighet. Har du förmågan att se någonting fel, har du 
förmågan att göra någonting rätt. 

När jag gick gymnasiet såg jag något som var fel: elevhälsan. Som ett aspekt av en större problembild, 
angrep min elevkårsstyrelse likabehandlingsplanerna som medel för elevers mående. Arbetet fick 
utmärkelsen Guldgemet för årets samhällsinsats 2018 och av Stockholms Elevkårer titeln årets initiativ. 
Sen jag tog studenten har jag sökt mig till kompetenshöjande kurser inom samhällsutveckling och håll-
bart ledarskap, samt hållit mig uppdaterad utbildningspolitiskt. Jag har, med andra ord, spetsat min 
ideella förmåga samtidigt som jag följt hur Sveriges Elevkårer befäst sin betydelse i mediehusens och 
riksdagens rum. 

Det är inte av slumpen vi kan skryta om att vara Sveriges största ungdomsorganisation - det är resultatet 
av hårt arbete med både hjärta och hjärna från de före oss. Med stor respekt för vad styrelseuppdraget 
innebär, ber jag er om ert förtroende till rollen som ledamot. 

Valberedningens motivering: 
Annabelle har under sin kandidatur visat prov på sin strategiska och sociala förmåga. Hon är orädd och 
kommer ta sig an styrelsearbetet med storm. Valberedningen är övertygad att Annabelle med sin stora 
integritet kommer se till att alla inkluderas på ett bra sätt.
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Ledamot:  Edvin Fasth
Födelseår:   2002

Studentår:   2021

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Katedralskolan

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande (pågående)
  Utskottsansvarig (2019–2020)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapliga programmet

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Vice ordförande Uppsalas Elevkårer (pågående)
  Ledarskapsprogrammet LevelUp (pågående)
  Nätverksmästare Uppsalas Elevkårer (2018–2019

Edvin säger:  
Det var inte kärlek vid första ögonkastet då jag vid skolstarten i ettan träffade på Elevkåren Katedral. 
Styrelsen gjorde en storslagen entré i aulan med sina rödgula flaggor, men jag var för nervös för att 
förmå mig att lyssna vad de hade att säga.

De följande dagarna övertygade mig dock helt om hur fantastisk elevkåren var. Den nervositet jag känt 
för att hamna i ett helt nytt sammanhang byttes ut mot glädje och skratt när jag tillsammans med min 
nya klass genomförde poängjakten, spelade kubb med den välkomnande styrelsen, eller spänt visade 
upp mitt nya kårkort för att få köpa biljett till insparken.

Genom mina två år som aktiv i elevkåren har jag insett hur mycket en hjälpande hand på första skoldagen 
kan betyda för en osäker förstaklassare. Likväl vilken unik möjlighet en elevkår har att få sina medlem-
mars åsikter hörda och respekterade. Själv insåg jag den verkliga vikten av detta elevinflytande under 
våren. Då hela Sverige lade om sin undervisning från skolan till Skype fick vi som elevkår spela en 
viktig roll, både när det gällde att uppmärksamma belastningen från skolan eller oron inför en inställd 
student.

Jag söker därför detta uppdrag för att få möjlighet att bygga vidare på de fantastiska möjligheter ett 
starkt elevinflytande ger. Sveriges Elevkårers styrelse har ett enormt ansvar för att Sveriges elever 
ska kunna få sina röster hörda, och det är något jag brinner för att axla.

Allt gott,
Edvin Fasth

Valberedningens motivering: 
Som kandidat har Edvin visat på god kännedom om organisationen samt dess styrdokument och 
historia och som elevkårsaktiv har han använt sina erfarenheter för att trycka på hur styrdokument på 
strategisk nivå påverkat sin egen eller andra elevkårer. Edvin tillför ett strategiskt perspektiv, och aktuellt 
elevkårsperspektiv till styrelsen. Dessa två perspektiv sammantaget kommer hjälpa hela styrelsen att 
fatta mer välgrundade beslut.
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Ledamot:  Elsa Berlin
Födelseår:   2001

Studentår:   2020

Boendeort:   Stockholm

Skola:   Södra latins gymnasium

Elevkår:   Södra latins elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Administrativ chef

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Civilingenjör bioteknik KTH (pågående)

Andra relevanta erfarenheter: Styrelseledamot Kemisektionen KTH (pågående)
  Styrelseledamot Stockholms elevkårer 
  (pågående)

Elsa säger:  
Bästa medlemmar, 

Hela mitt liv har jag engagerat mig i allt. Jag lämnas inte oberörd av min omvärld och ställer alltid upp. 
När jag började gymnasiet var det därför självklart att engagera mig i kåren. Elevkårer bidrar med så 
mycket; aktiviteter, förmåner och representation. Men det viktigaste är att elevkårer ger oss möjlig-
heten att tillsammans ta ansvar. De tillåter oss att styra vår gymnasietid, men de formar oss även till 
kunniga och kompetenta individer som kommer driva Sverige framåt. 

Från min tid som administrativ chef för Södra Latins Elevkår tar jag med mig ett analytiskt och strategiskt 
arbetssätt som tillåter mig att planera samt strukturera. Jag vet hur grunden som elevkårer vilar på 
ska byggas. Som sekreterare och aktiv medlem i flera ideella organisationer har jag lärt mig mycket 
om gruppdynamik. Jag är initiativtagande och saknar aldrig en åsikt, men resonemang och diskussion 
föder idéer så även om jag argumenterar för en sak innebär det inte att jag är ovillig att ändra mig. I 
slutändan går logik och fakta före intuition. Elevkåren ska vara det givna organet att föra elevers talan 
på varje skola, och Sveriges Elevkårer ska verka för att göra detta möjligt och för att förbättra skol-
väsendet i stort. Nu vill jag bidra med mina kunskaper, mitt driv och min ambition. 

Jag lovar att förvalta ert förtroende! 
Elsa Berlin

Valberedningens motivering: 
Elsa har genom hela processen visat prov på sitt ansvarstagande samt en strukturerad och strategisk 
förmåga som kommer vara viktig i styrelsen när den ska ta sig an den nya Strategi 2025. Hon har genom 
sitt engagemang som administrativ chef i Södra latins elevkår erfarenheter som utmärker henne i 
styrelserummet.
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Ledamot:  Hampus Haugland
Födelseår:   2001

Studentår:   2020

Boendeort:   Kungälv

Skola:   Mimers Hus Gymnasium

Elevkår:   Mimers Hus Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande (2019–2020)
  Revisor (2020–2021)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet inriktning samhälle

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Svenska med språkvetenskaplig inriktning,   
  Göteborgs Universitet (30 hp, HT 2020)

Andra relevanta erfarenheter: Administrativt ansvarig i distriktsstyrelsen,   
  UNF Göteborg & Bohuslän
  Distriktstyrelseledamot, Junis Göteborg 
  & Bohuslän
  Vice ordförande, Ungdomsfullmäktige, 
  Kungälv kommun

Hampus säger: 
Ärade medlemmar,

Jag minns fortfarande tydligt hur glad jag blev när jag i grundskolans årskurs 2 blev vald till klassens 
kamratstödjare. Jag fick göra något som jag tyckte gjorde skillnad. Det uppdraget var starten på mitt 
engagemang. Därefter har många uppdrag följt. Ledamot, sekreterare och ordförande inom allt från 
elevråd till ungdomsfullmäktige. 

Men det var inte förrän jag blev engagerad i Mimers Hus Elevkår som jag insåg hur stor och stark 
elevrörelsen faktiskt var. Här kan man göra skillnad på riktigt, lokalt som nationellt. Som kåraktiv kan 
man göra så stor skillnad att man ser förändringen framför sig, ser glädjen hos sina medlemmar och 
skolans elever.

I år tog jag studenten och går nu vidare till högre studier för att nå min dröm att bli lärare. Men jag 
känner mig inte klar med elevrörelsen. Jag känner att jag har mycket kvar att ge. Sveriges elevkårer, 
elevrörelsen, saktar aldrig in. Vi växer, utvecklas och blir starkare år för år. Även om det är elevkårerna 
runt om i Sverige som gör det stora jobbet så är jag övertygad om att det inte vore möjligt utan Sveriges 
Elevkårer. Vi unga, elever och kåraktiva är framtiden. Det är vår skyldighet att ta vara på rättigheten 
att påverka vår vardag. Sveriges elevkårer är ett perfekt forum för det. Därför vill jag vara med och 
fortsätta utveckla elevrörelsen.

Jag har fått valberedningens förtroende och hoppas nu på att få även ert. Jag tror på Sveriges Elevkårer!

Valberedningens motivering: 
Hampus är en social och stöttande person. Som representant från en medelstor elevkår i väst tar han 
med sig nya perspektiv, erfarenheter och sin optimistiska tro på elevrörelsen in i styrelserummet. 
Hampus vet vem han är, kan känna in rummet, och lyfter fram sina åsikter och kompetenser på ett 
pedagogiskt och inkluderande sätt. 
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Ledamot:  Jonatan Lamy
Födelseår:   2003

Studentår:   2021

Boendeort:   Stockholm

Skola:   Norra Reals gymnasium

Elevkår:   Norra Reals Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande, 
  Lekmannarevisor (pågående) 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet profil forskning 

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Lekmannarevisor på Anna Whitlocks Elevkår
  Lekmannarevisor Viktor Rydberg 
  Odenplans Elevkår 
  F.d. Sammankallande valberedare på 
  Anna Whitlocks Elevkår 
  Ledarskapsprogrammet - Level Up 
  Medgrundare till greentech-bolaget CLMTE
  Sweden AB. 
  Löptränar på elitnivå för Spårvägens FK. 

Jonatan säger:  
När jag avgick som ordförande för Norra Reals Elevkår i början av året var det en sak som fastnat lite 
extra på näthinnan. Eventen som Sveriges Elevkårer anordnat, från regionala MVP i Stockholm till 
nationella Upptakt i Örebro och Årsmöte19 i Växjö var fyllda av glädje, kunskap och samhörighet på ett 
sätt som jag aldrig tidigare upplevt. Efter var och en av dessa kände jag så starkt, att detta var något 
jag ville syssla med. Jag ville söka till styrelsen. 

Med många olika infallsvinklar och en kritisk men ändå väldigt inkluderande blick tror jag mig kunna 
vara ett bra komplement till de andra ledamöterna och presidiet. Jag vill bistå med kunskaper om 
engagemang på gräsrotsnivå, men också i större och mer övergripande frågor. Andra beskriver mig 
oftast som en otroligt energisk idéspruta, som kan hitta lösningar och engagemang även i de svåraste 
eller minst intresseväckande av diskussioner. 

Trots den rådande pandemin fortsätter elevrörelsen starkt framåt, med visioner som återspeglas 
i Strategi 2025. Efter Kongress20, när den nyvalda styrelsen ska införliva alla de mål som där står 
beskrivna, kan min kompetens och erfarenhet stärka arbetet samt säkerställa en förankring hos alla 
fantastiska medlemskårer. Vägen framåt är genom kommunikation och transparens. 

Ingen organisation har tidigare gett mig så mycket, så nu vill jag ge tillbaka. 

Vi ses på kongressen! 
Jonatan Lamy 

Valberedningens motivering: 
Jonatan har under processen visat att han är ansvarstagande och den analytiska styrelseledamoten 
som kommer vara viktig framförallt när nu styrelsen ska ta sig an pandemin. Att han också går på 
gymnasiet och därmed bidrar med insyn, ser valberedningen som ett stort plus.
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Ledamot:  Rebecka Rådkvist
Födelseår:   2001

Studentår:   2020

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Westerlundska gymnasiet 

Elevkår:   Westerlundskas elevkår 

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande och ekonomiansvarig (2019–2020)
  Valberedning och revision (pågående)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Politices kandidatprogram vid 
  Uppsala universitet (pågående)

Andra relevanta erfarenheter: Aktiv inom ungdomsidrott genom ideellt arbete
  i ledningsgrupp samt som seglarskoleansvarig i
  Enköping seglingssällskap.                                                                                                       

Rebecka säger: 
Jag har under det föregående verksamhetsåret varit ordförande för Westerlundskas elevkår och hoppas 
nu fortsätta driva elevrörelsen framåt som styrelseledamot i Sveriges elevkårer. 

Den 19 mars 2020 hölls årsmötet via teams där jag avgick som ordförande. Jag hade ett fantastiskt verk-
samhetsår där vi startade upp den sovande elevrörelsen på skolan som nu växt och fortsatt med en ny 
styrelse. Jag känner mig inte klar med elevrörelsen utan vill fortsätta arbeta för alla elevers lika möjlig- 
heter och rättigheter under sin gymnasietid. Jag vill fortsätta att arbeta för en skola som är tryggare 
och roligare för eleverna och jag tror på elevkåren som rätt drivande kraft för det. 

Även innan jag var aktiv i elevkåren försökte jag påverka arbetet i skolan. Jag skrev en insändare om 
bristerna i hur skolvärlden bemötte metoo uppropet och tyst i klassen, vilket ledde till ett reportage och 
möten mellan mig och skolledning. Som där lade grund till en fortsatt god dialog i min roll som elev-
kårsordförande. På Årsmöte 19 lade Westerlundskas Elevkår även fram; Motion3: Angående möjlighet 
för finansiellt bidrag till elevkårer i servicemodellens nivå A1, där två att satser bifölls. Jag fick försmak 
av arbetet inom organisationen och bestämde mig redan där för att jag skulle kandidera. Nu hoppas jag 
att även bli invald och få möjlighet att engagera mig för alla elever och elevkårs medlemmarnas bästa i 
gymnasieskolan. 

Valberedningens motivering: 
Rebecka imponerade på hela valberedningen med hennes kunnighet och förståelse för medlemsbehoven. 
Hon ingav en stor trygghet i sig själv och ödmjukhet inför uppdraget. Vi är övertygade om att hon kommer 
kunna bidra med ett unikt perspektiv till styrelsen genom sina egna erfarenheter.
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Övriga valbara // andra vice ordförande och styrelseledamot 

Christian Erik Bogdan Pålsson 
Födelseår:   2002

Studentår:   2021

Boendeort:   Malmö

Skola:   Bladins Gymnasium

Elevkår:   Elevkåren vid Bladins

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande
  Valberedningens Ordförande
  F.d. Kommunikatör 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskap

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Ordförande för Skånes Elevkårer 
  Level Up 19 - Ledarskapsutbildning 
  Ledare för skolförbättringskommittén 
  5 års elevråds erfarenhet 

Christian säger:  
Tjena kårisar! 

Jag älskar elevkårer! Det är anledningen till att jag kandiderar. Att ha fått vara engagerad inom elev-
demokratin nästan halva mitt liv har gett mig så himla mycket. Fantastiska erfarenheter, nya vänner 
och det har lärt mig hur jag ska vara en bättre människa på denna planet. Nu är det dags för mig att ge 
tillbaka. Därför kandiderar jag till både Andre Vice Ordförande och Ledamot, för att ni ska få välja var ni 
tycker jag passar in.

Under min tid i elevkåren har mitt fokus varit på medlemskontakt och på att tjänstgöra för medlem-
marnas behov. Som ordförande har jag särskilt fokuserat på att bygga upp en elevkår där medlemmarna 
är i fokus, en elevkår där styrelsen har en väldigt nära relation till medlemmarna. 

Inom Sveriges Elevkårer vill jag göra samma sak. Jag vill öka transparensen. Jag vill arbeta för mer 
mångfald inom elevrörelsen. Jag vill att Sveriges Elevkårers styrelse blir medlemmarnas kompis. 
Med mig som andre vice kommer jag alltid finnas där för er, för att hjälpa er med vad ni än behöver. Jag 
kommer vara medlemmarnas tjänare och göra allt vad jag kan för er. 

Min vision är att vi ska ha en elevrörelse där allas röst är hörd och alla engagerade gymnasieelever 
inom vårt land får det stöd de behöver för att bygga upp och driva en framgångsrik elevkår. Om vi bara 
gör det tillsammans, inom en nära vänskap, kommer vi kunna ge alla Sveriges gymnasieelever en mer 
givande skoltid! 

Er kandidat, Christian 
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Övriga valbara // styrelseledamot 

Ledamot:  Parmida Farahani
Födelseår:   2002

Studentår:   2021

Boendeort:   Partille

Skola:   Hulebäcksgymnasiet

Elevkår:   Hulebäcks Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Vice Ordförande (2019–2020) 
  Ordförande (2020–2021) 

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Estetiska programmet med inriktning dans

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: -

Andra relevanta erfarenheter: Bedrivit politiskt arbete inom SSU                                                                                                        

Parmida säger:  
Hej! 

Jag heter Parmida Farahani och sitter just nu mitt andra år som elevkårsaktiv, just nu som Ordförande. 
Att sitta som förtroendevald inom en organisation har krävt mycket tid och energi - men i utbyte har 
jag fått stora kunskaper inom ledarskap och samarbete, för att bara nämna några områden. Det jag 
däremot fått allra mest utav är ett otroligt driv, en stark vilja och en passion för elevrörelsen. Jag har 
fått turen att få utveckla min elevkår och nu är jag redo att ge alla Sveriges elevkårer de verktyg och 
den hjälp som behövs, för att göra precis samma sak. 

Då jag kommer att sitta som förtroendevald inom min elevkår fram tills nästa vår, innebär det att 
Sveriges Elevkårer hade haft någon inom styrelsen som hade varit väldigt nära elevkårs-världen och 
på så sätt fått en stor inblick i vad elevkårerna faktiskt behöver. Att styrelsen har möjligheten att arbeta 
så nära elevkårerna är en stor förutsättning för att elevkårerna faktiskt ska få rätt hjälp, och kunna 
utvecklas i rätt riktning. 

Som förtroendevald hade jag också fört med mig idéer på hur verksamheten hade kunnat utvecklas 
och på så sätt främja samt underlätta elevkårernas arbete ännu mer. Med mig i styrelsen hade elev-
kårerna fått ett större samt mer konkret stöd, och jag hade verkat för att en mer nära kontakt mellan 
styrelsen och elevkårerna hade ägt rum. Jag hade också fokuserat på frågan kring att anpassat stöd 
för mer etablerade elevkårer behövs, och hur man kan bredda verksamheten genom att jobba hårdare 
med just detta. Min vision och mitt mål är att alla elevkårer i hela Sverige ska kunna ses som etablerade 
och starka elevkårer. Alla elevkårer förtjänar att få rätt och dessutom ett anpassat stöd, för att kunna 
etableras så mycket som möjligt. Med fokus på rätt resurser, stöd och planering, är det bara en tidsfråga 
innan alla Sveriges elevkårer kan ses som väletablerade elevkårer. 
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   Valberedningens förslag till revision
Valberedningens förslag till auktoriserad revisor
Auktoriserad revisor:   Fredrik Sjölander 
  KPMG
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Lekmannarevisor:  Mathias A. Bjerkhaug
Födelseår:   1994

Studentår:   2013

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Kunskapsgymnasiet Globen

Elevkår:   Kunskapsgymnasiet Globens Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande
  Ordförande för Finansiella och juridiska utskottet

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  Ledamot i valberedningen (2015–2017) 

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Juristprogrammet, Uppsala universitet   
  (examen i januari 2021)
  Har dessutom studerat bland annat stats-
  kunskap och nationalekonomi i USA och Kanada 

Andra relevanta erfarenheter: Arbetat med frågor om regelefterlevnad på en  
  större advokatbyrå 
  Ledamot i hyresnämnden 
  (dvs beslutar i hyrestvister)
  Styrelseledamot i Stockholms Elevkårer 
  (2012–2013) 

Mathias säger: 
För 10 år sedan var jag med och startade en elevkår på min gymnasieskola. Under de följande åren la 
jag merparten av min vakna tid på kåren och det var bland det roligaste jag har gjort. År 2011 var första 
gången jag kom i kontakt med Sveriges Elevkårer. Genom organisationen fick jag träffa många fina 
människor och lära mig mycket som jag senare har haft nytta av. Mitt elevkårsengagemang och de 
duster min elevkår hade med oseriösa skolfest- och studentmösseföretag var själva anledningen till att 
jag valde att plugga till jurist. 

Jag har tidigare suttit i valberedningen och minns hur svårt det var att hitta mer seniora revisorer. 
Sveriges Elevkårer är en ungdomsorganisation i ständig förändring och det är viktigt att styrelsen har 
en stark förankring och förstår vilka frågor som är viktiga för medlemmarna både nu och i framtiden. 
Samtidigt har organisationen en rik historia som är värd att ta tillvara på. Organisationen omsätter 
därtill en större summa pengar, vilket innebär att det måste finnas en tillsynsfunktion. Det är således 
viktigt att ha revisorer som har en god förståelse för och en lång erfarenhet av elevrörelsen, som har 
en tidsmässig distans till organisationen och som dessutom besitter nödvändig juridisk och ekonomisk 
kompetens. Som snart utexaminerad jurist med en lång bakgrund inom elevrörelsen tror jag att jag 
kan bidra med just dessa saker. 

Jag hoppas därför få ert förtroende som revisor,
Mathias

Valberedningens motivering: 
Mathias har visat prov på stor analytisk förmåga. Med tidigare förtroendeuppdrag, bland annat som 
ledamot i valberedningen, har Mathias den kunskap om organisationen som krävs för att kunna göra 
ett välgrundat arbete. Han har dessutom den tidsmässiga distans till organisationen som vi eftersöker. 
Eftersom han snart är färdig jurist vet vi i valberedningen att han kommer tillföra viktiga kompetenser 
till revisionen. Vi tror dessutom att han kommer att kunna samarbeta bra med Max, vilket vi även har 
vägt in i vår bedömning.
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Lekmannarevisor:  Max Otterman
Födelseår:   1999

Studentår:   2018

Boendeort:   Uppsala

Skola:   Södra Latins gymnasium

Elevkår:   Södra Latins Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Ordförande (2017–2018)
  Administrativ chef (2016–2017)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  Styrelseledamot (2017–2018)

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet 
  inriktning naturvetenskap

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Politices kandidatprogram 
  (pågående, examen 2022)

Andra relevanta erfarenheter: Projektassistent, Barnombudet i Uppsala; 
  (2018 – nu)
  Ersättare, Gymnasie- och 
  arbetsmarknadsnämnden; (2018–2019)
  Verksamhetsrevisor, Fler Unga; Stockholm,   
  (2019 – nu)
  Verksamhetsrevisor, Södra Latins Elevkår;   
  (2018–2020)

Max säger:  
Elevrörelsen är för många det första steget i ett livslångt ideellt och politiskt engagemang. Sveriges 
Elevkårer spelar inte bara en stor roll genom det arbete som elevkårer genomför lokalt och det påverkans-
arbete som bedrivs nationellt, utan även genom att fostra nya generationer av ideellt aktiva som för
med sig elevrörelsens principer och ideal till nya engagemang och uppdrag. 

Mitt egna engagemang i rörelsen, först i min lokala elevkår och senare som styrelseledamot för 
Sveriges Elevkårer, har varit definierande för mig även efter att jag lämnat uppdragen. Människorna jag 
mött och erfarenheterna jag samlat på mig har öppnat dörrar till nya uppdrag, jobb och vänner. För min 
del känns det självklart att ge tillbaka till elevrörelsen, vilket jag hoppas få göra som lekmannarevisor 
kommande mandatperiod. 

I rollen som lekmannarevisor vill jag kombinera de kunskaper jag förvärvat i mitt tidigare styrelseupp-
drag med mina erfarenheter som anställd inom ideell sektor samt som förtroendevald i andra politiska 
och ideella organisationer. Med stor personlig integritet och pragmatisk inställning hoppas jag bidra till 
revisionens gemensamma arbete de kommande två åren. 

Med ödmjuka förhoppningar om ert förtroende,
Max Otterman

Valberedningens motivering: 
Max har en unik insyn i hur organisationen och hur styrelsearbetet fungerar i egenskap av tidigare 
styrelseledamot. Han har även den tidsmässiga distans som vi eftersöker tillsammans med en stor 
kunskap, kompetens och välvilja för organisationens bästa. Därför anser valberedningen att han är en 
perfekt del i nästkommande revision. Vi tror dessutom att han kommer att kunna samarbeta bra med 
Mathias, vilket vi även har vägt in i vår bedömning.
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Revisorssuppleant:   Erik Nordlund
Födelseår:   2000

Studentår:   2019

Boendeort:   Lund

Skola:   Norra Real

Elevkår:   Norra Reals Elevkår

Uppdrag i elevkåren:   Revisor (2018–pågående), 
  Ledamot kassörsutskottet (2017–2018)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:  -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapliga programmet

Eventuell högskole-/universitetsutbildning: Juristprogrammet, Lunds universitet 
  (2019–pågående)

Andra relevanta erfarenheter: Revisor (bland annat) för följande organisationer:
  Miljöpartiet de gröna i Skåne 2020–pågående
  Gröna Studenter 2020–pågående
  Läroverksfejden 2019–2020
  Grön Ungdom 2019–pågående
  Fler Unga 2018–2019
  Norra Reals Elevkår 2018–pågående
  The Real Deal/Norra reals medieförening 
  2018–2019

  Stockholms Elevkårer 2017–2019
  Suppleant Grön Ungdom Stockholmsregionen  
  2019–2020

Erik säger:  
Jag har under den större majoriteten av mitt liv engagerat mig på olika sätt. Om det så varit i rollen 
som klassrepresentant under mina första år i grundskolan, som regionombud för Grön Ungdom under 
fem års tid eller som ordförande för Sveriges Elevråd. Alla dessa uppdrag har varit givande på olika 
sätt, att planera vilken klass som hade rätt till gungorna under de första åren, att stå ut med tjat från 
”gamlingar” och komma på snabba repliker de kommande, eller att ta fighten mot regeringen som 
under en tid ringde i både tid och otid för att få mig att offentligt stötta läsa-, skrivaräknagarantin. 

Alla dessa erfarenheter, om än i vissa fall så små, har gjutit mig till en föreningsmänniska ända in 
i ryggmärgen. Det har varit över ett decennium av roligheter, fruktansvärd stress och ångest samt 
massor av lärdomar. Allt detta har nu kulminerat i att jag tagit steget tillbaka från ordförandeskap, 
styrelser och allt vad det heter. 

Jag har stadgat mig (pun intended) inom revisorsrollen där jag till skrivande stund haft tolv uppdrag 
under de senaste fem åren, med en högre frekvens de senaste två – tre åren.  Jag har en gedigen erfar- 
enhet av elevrörelsen i Sverige, både lokalt, regionalt och nationellt i allmänhet, och från en revisions-
synpunkt i synnerhet. 

Jag anser att jag har kunskapen och kapaciteten att klara av revisorsuppdraget som förhoppningsvis 
blir det mest givande. 

/Erik Nordlund

Valberedningens motivering: 
Erik har påvisat ett stort intresse för revision och har också erfarenhet av sådan från ett betydande antal 
organisationer. I och med hans många andra förtroendeuppdrag förstår vi att han har många bollar i 
luften samtidigt, men vi tror att Erik skulle fungera bra som revisorssuppleant och på så sätt kunna 
stötta upp Max och Mathias om så behövs.
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Revisorssuppleant – Vakant 
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Ej längre valbara: 
Ordförande:   Ellen Samuelsson, 1995, Stagneliusskolan

Andra vice ordförande:   Albin Norman, 2002, Midgårdsskolan

  Edvin Johansson, 2003, Ingrid Segerstedts gymnasium

  Parmida Farahani, 2002, Hulebäcksgymnasiet

  Simon Salomonsson, 2001, Rudbecksgymnasiet Örebro

Ledamot:   Benjamin Bouveng, 2001, Stjerneskolan Torsby gymnasium

  Daniél Arriagada Lopez, 2001, NTI gymnasiet Johanneberg

  Isabelle Thord, 2000, Nova Academy

  Klara Hareide, 2001, Sundsta-Älvkullegymnasiet

  Leen Alshraydeh, 2001, Ehrensvärdska Gymnasiet

  Markus Sapul-Fatalla, 2001, Bernadottegymnasiet Göteborg

  Martin Hentschel Lund, 2000, S:t Petri Skola

  Max Kenning, 2001, Viktor Rydberg Gymnasium, Odenplan

  Nina Tateladze, 2001, Lundellska skolan

  Rasmus Lukk, 2001, Stagneliusskolan

  Vincent Siekkinen Franzén, 2001, Ingrid Segerstedt

Revision:    Alexandra Faringstam, 1999, Jensen Gymnasium Uppsala

  August Schelin, 1995, Enskilda Gymnasiet

  Jonathan Lindberg, 1999, Bäckängsgymnasiet

  Lucas Kampe, 1997, Hulebäcksgymnasiet




