Valbilaga

Kära medlemmar,
Nu är det snart dags för Årsmöte21 där vi kommer att debattera och fatta viktiga beslut om organisationens
framtid. Ett särskilt sådant är valet till ny valberedning för Sveriges Elevkårer för mandatperioden
2022–2023. Fem nya personer ska väljas och det har varit vårt jobb att bistå er i ert beslut genom att
presentera ett förslag vi hoppas att ni vill ställa er bakom.
Den här valbilagan är framtagen av Sveriges Elevkårers valberedning. Den innehåller en presentation
av valberedningens arbete, vårt förslag på ny valberedning, samt övriga valbara kandidater och de
kandidater som någon gång under valprocessen valt att dra tillbaka sin kandidatur.
I våras utlyste vi möjligheten att kandidera till förtroendeuppdraget som valberedare, inklusive en beskrivning av vad vi letade efter till uppdragen. Den kravprofil och information om uppdraget som vi tog
fram publicerades på organisationens hemsida och spreds även i sociala medier. Precis som förra året
har vårt arbete präglats av pandemin och det har märkts inte minst i avsaknaden av fysiska mötesplatser.
Vi presenterade uppdraget och möjligheten att kandidera under Upptakt där vi istället för att träffa er
medlemmar fysiskt höll en presentation om uppdraget. Vi medverkade även på det digitala minglet
därefter. Vi har löpande och fram till kandidaturstoppet den 26 september 2021 mottagit tips om kandidater och aktivt kontaktat personer på eget initiativ. Vi har därefter genomfört intervjuer med alla som
valt 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 är ni välkomna att höra av er till valberedningens ordförande
(frida.hallbergolsson@sverigeselevkarer.se).
Valberedningen,
Genom dess ordförande
Frida Hallberg Olsson

Motivering till valberedningens
förslag på ny valberedning
Vårt förslag innehåller fem personer som tillsammans besitter nödvändiga kvaliteter och som kompletterar varandra för att skapa en helhet. Valberedningen har lagt stor vikt vid att gruppen som
föreslås ska fungera väl tillsammans. Uppdraget utgörs inte av en enskild person, utan gemensamt
av gruppen. Utan en väl fungerande grupp kan perspektiv och idéer falla mellan stolarna. Vi anser att
vi med detta förslag hittat den bästa möjliga konstellationen för att valberedningsarbetet ska kunna
fungera på bästa sätt under den kommande mandatperioden.
Som valberedare är det av yttersta vikt att tänka långsiktigt och strategiskt samt ha en förmåga att
skapa kontakter och upprätthålla relationer. Det är också ett arbete som kräver öppenhet och samarbetsvilja. Vidare behöver varje valberedare vara införstådd i organisationens principer och förstå de
framtidsutmaningar som organisationen står inför, för att på bästa sätt kunna vara ett stöd för medlemmarna i deras arbete att föreslå framtidens förtroendevalda. Dessa egenskaper och kunskaper har
de kandidater som vi föreslår visat prov på under intervjuprocessen.
Med anledning av att två personer i valberedningen valt att kandidera om till uppdrag har de personerna
inte deltagit i beredningen av ny valberedning.

Maja Lindgren är vårt förslag till ordförande. Maja har imponerat på samtliga i valberedningen under
nuvarande mandatperiod. Hon har som ledamot i valberedningen visat prov på god utvecklingsförmåga
och snabbt tagit till sig ny kunskap och nya erfarenheter. Hon har också visat stor social kompetens,
god ledarskapsförmåga och stor integritet till uppdraget. Detta visade hon inte minst när hon axlade
huvudansvaret vid rekryteringen av lekmannarevisorerna inför Kongress20 och vi är därför övertygade
om att hon nu är redo att ta det tunga helhetsansvar som det innebär att vara ordförande för valberedningen.

Amanda Tångring visade under sin kandidatur prov på stor kunskap om Sveriges Elevkårer och

elevrörelsen i stort. Amanda är en social och ambitiös person som gillar att ta sig an nya utmaningar
och träffa nya människor. Vi vet att Amanda kommer att bidra med analytisk kompetens, stort engagemang och utgöra en stabil röst i valberedningen. Vi tror även att hon kommer tillföra kunskap och
perspektiv som är viktiga för nästkommande valberedning.

Eskil Brinkmann har med sitt intresse för elevrörelsen och sin analytiska och inte minst snabbtänkta

sida, kvaliteter som behövs i valberedningen. Eskil har under den förevarande mandatperioden visat
att han kan leverera de svåra och analyserande frågorna när det gäller. Som tidigare representant från
en elevkår i norr kommer han fortsatt att bidra med nya och inte minst viktiga perspektiv. Med stor
noggrannhet och kunskaper från två år i valberedningen kommer Eskil kunna utföra uppdraget mycket
väl under kommande mandatperiod.

Ester Cortes är en driven person som håller elevrörelsen varmt om hjärtat. Ester är en social person

som brinner för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade. Hon har en god förståelse för Sveriges
Elevkårer som organisation och delar dess värderingar. Med sin starka integritet, det antirasistiska
arbete hon bedrivit inom sin elevkår och sitt brinnande engagemang är vi övertygade om att Ester kommer
att göra ett strålande arbete som ledamot i valberedningen.

Selma Dahlgren imponerade under intervjun genom att med glädje, inspiration och stora förhoppningar
berätta om varför hon passar som ledamot i valberedningen. Selma har vidare visat oss i valberedningen
prov på stor idérikedom, och hur man som elevkårsaktiv behövt tänka utanför boxen under pandemin.
Kunskaper vi i valberedningen ser som viktiga inför kommande mandatperiod.
Med denna motivering lämnar vi med varm hand över förslaget till er medlemmar.

Ordförande: Maja Lindgren
Födelseår:

2001

Studentår:

2020

Boendeort:

Uppsala

Skola:

Katedralskolan

Elevkår:

Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:

Sekreterare

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:

Ledamot i valberedningen

Gymnasieutbildning:

Naturvetenskapliga programmet

Eventuell högskole- eller
universitetsutbildning:

-

Andra relevanta erfarenheter:

-

Maja säger:
Kära medlemmar,
För nästan exakt två år sen skrev jag mitt första personliga brev till valbilagan för Årsmöte19, då som
ledamot. Nu inför Årsmöte21 sitter jag återigen här för att fråga om ert förtroende - men denna gång
som ordförande till valberedningen.
Sen jag avgick från min roll i styrelsen i Elevkåren Katedral samt tog studenten har mitt liv inte präglats
av elevkårsrörelsen på samma sätt. Det har visserligen gett mig en lätt distans från kårlivet som en
gång var min vardag, med dess event, möten och formalia. Men det har även gett mig nöjet att få följa
och ta del av organisationen från ett nytt perspektiv samt förstå ytterligare vad elevkårer, elevrörelsen
och Sveriges Elevkårer betyder för individen och unga i stort.
Mina två år som ledamot är något av det mest givande, lärorika och utmanande jag har gjort och det är
därför jag hoppas att få fortsätta detta arbete i ytterligare två år. Under denna mandatperiod har jag lärt
så otroligt mycket, mycket mer än jag kunnat hoppas på. Jag har lärt mig om organisationen - dess
utmaningar, framsteg och struktur. Jag har även lärt mig om vad det innebär att sitta i valberedningen
- våra utmaningar, framsteg och struktur. Att få fortsätta ta vara på allt engagemang och kunskap som
ni medlemmar besitter genom beredningsprocessen till styrelsen är en av valberedningens uppgifter
och något jag aktivt vill vara del av. Att fortsätta arbetet opartiskt, professionellt och rättvist är något
jag vill se även genomsyra kommande mandatperiod.
Utifrån mina erfarenheter och kunskaper anser jag att jag är välförberedd att leda valberedningens arbete
vidare, en åsikt jag hoppas ni delar. Jag ser fram emot att få träffa alla er medlemmar på Årsmötet och
få samtala med er som kanske en dag leder denna organisation framåt. En framtid jag hoppas ta del av
i egenskap som valberedningens ordförande.
Allt gott,
Maja Lindgren

Ledamot: Amanda Tångring
Födelseår:

2002

Studentår:

2021

Boendeort:

Malmö

Skola:

Katedralskolan Uppsala

Elevkår:

Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:

Vice Ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:

-

Gymnasieutbildning:

Samhällsvetenskapliga programmet

Eventuell högskole- eller
universitetsutbildning:
		

Statsvetenskap med inriktning politik,
organisation och ledning (pågående)

Andra relevanta erfarenheter:

-

Amanda säger:
Kära medlemmar!
Efter nästan tre år av aktiv elevkårsverksamhet vid Elevkåren Katedral i Uppsala är jag nu redo att ta
nästa steg och därför kandiderar jag nu till valberedningen för Sveriges Elevkårer. Under min gymnasietid satt jag först som ledamot i ett av elevkårens utskott under ett år och sedan som Vice Ordförande
för hela kåren under verksamhetsåret 20/21. Under min tid i elevkårsvärlden fick jag tack vare Sveriges
Elevkårer delta på många givande och otroligt lärorika utbildningar och events, allt från RULE till
Inspiration20, och lärde mig saker jag kommer ha nytta av även utanför elevkårsvärlden. Tillsammans
med min elevkår vann jag under mitt verksamhetsår Guldgemet för årets elevkår, en otrolig merit jag
är enormt stolt över. Från mitt år som vice ordförande för Elevkåren Katedral lärde jag mig mycket om
hur en organisation och styrelse fungerar, och vad som fungerar mindre bra.
Jag är en social och ambitiös person som gillar att ta mig an nya utmaningar och träffa nya människor.
Mina år som aktiv inom Elevkåren Katedral var otroligt givande och roliga, vilket fick mig att vilja fortsätta att jobba för att förbättra elevkårsverksamheten för Sveriges gymnasieungdomar. Att sitta som
ledamot i valberedningen är en möjlighet att få göra just det, samt att det skulle ge mig en möjlighet
att utvecklas som person. Sveriges Elevkårer är en otrolig bra organisation och ett fantastiskt stöd för
elevkårer runt om i hela Sverige och jag skulle vara hedrad att få vara med och göra den ännu bättre.
Ses på Årsmöte21!
Vänliga hälsningar,
Amanda Tångring

Ledamot: Eskil Brinkman
Födelseår:

2000

Studentår:

2019

Boendeort:

Umeå

Skola:

Minervagymnasium

Elevkår:

Theta

Uppdrag i elevkåren:

Viceordförande, Kassör

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:

Ledamot i Valberedningen

Gymnasieutbildning:

Naturvetenskapliga programmet

Eventuell högskole- eller
universitetsutbildning:

Arkitektur

Andra relevanta erfarenheter:

Level up 2018

		

Raoul Wallenberg Academy 2019

		

Sveriges Arkitekter Studenter Lokalförening UMA

Eskil säger:
Efter drygt två år i rollen som valberedare för Sveriges Elevkårer har jag funnit en ny trygghet, gemenskap
och nya vänner. Det har varit ett roligt uppdrag, som gett mig variation och personlig utveckling. Jag vill
bidra till valberedningens arbete inom Sveriges Elevkårer.
Med min tidigare erfarenhet inom Sveriges Elevkårer och valberedningen kommer jag kunna ge en
kontinuitet som jag ser som eftersträvansvärd, men jag böjer mig såklart även för nya perspektiv.
Exempelvis hur valberedandet ska nå ut i ett elevkårssverige som skakats av pandemin och där banden
som tidigare knutits kanske glömts bort över distansen.
Sist men inte minst ser jag fram emot att träffas, mingla och knyta nya kontakter i samband med årsmötet.
Det är trots allt NI, elevkårsaktiva, som är Sveriges Elevkårer.
Vi ses!
Eskil

Ledamot: Ester Cortes
Födelseår:

2003

Studentår:

2022

Boendeort:

Järfälla

Skola:

Södra Latins Gymnasium

Elevkår:

Södra Latins Elevkår

Uppdrag i elevkåren:

Vice ordförande

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:

-

Gymnasieutbildning:

Humanistiska programmet

Eventuell högskole- eller
universitetsutbildning:

-

Andra relevanta erfarenheter:

Ordförande för POCAURA Södra Latin

		
		
		

PR-ansvarig i Södra Latins Språksällskap (anordnar
årligen en humanistfestival för skolans 200+
humanistelever)

		
		

Tidigare ordförande för miljöutskottet i Södra Latins
Elevkår.

Ester säger:
Hej på er!
Redan innan jag ens började på mitt gymnasium smidde jag planer om att ta mig in i elevkårens verksamhet, och gissa om jag inte smidde samma planer när jag fick reda på att det fanns ett större organ bakom
min elevkår? Så nu kandiderar jag med mycket spänning, nyfikenhet och iver till valberedningen för
Sveriges Elevkårer!
Varför rösta på mig? Efter lite över 2 år som elevkårsaktiv har jag verkligen fått smaka på kårlivet och jag
är hooked! Vet verkligen inte vad jag ska göra när jag inte längre är vice ordförande för min elevkår…
Faktiskt ha s.k. “fritid” och ägna mig åt någon hobby? Nej, tråkigt – ska såklart networka och leta efter
passande individer som också smider planer om att ta sig in i Sveriges största elevorganisation! Och
kanske virka och gamea lite mer än jag gör idag... Poängen är iallafall att det är svårt för mig att släppa
elevkåren; jag vill fortsätta vara med och påverka även efter min gymnasietid.
Varför valberedningen? För att det är så spännande att få vara med och forma en ungdomsorganisation
som Sveriges Elevkårer. För att jag vill se till att Sveriges Elevkårer är en organisation som är fortsatt
präglad av entusiasm och engagemang. För att jag vill vara med och påverka och ytterligare utveckla
Sveriges Elevkårers arbete, speciellt inom antirasism och inkludering av alla som varit mina hjärtefrågor under min elevkårstid. Enskilda elevkårer kan göra mycket själva, men som elevkårsaktiv själv vet
jag att Sveriges Elevkårer är en otrolig resurs som ska fortsätta utvecklas!
Nu är det nog om mig, hoppas vi ses på årsmötet! I sann elevkårsanda kan vi diskutera de olika posterna
som finns i vår elevkår och sen lägga till varandra på Facebook. Vem vet, jag kanske kontaktar dig när
det är dags för någon rekrytering?
Ha en fin helg, vi ses i Borås (wow, utav alla ställen)!
Ester

Ledamot: Selma Dahlgren
Födelseår:

2002

Studentår:

2021

Boendeort:

Uppsala

Skola:

Katedralskolan

Elevkår:

Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:

Föreningsansvarig

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:

-

Gymnasieutbildning:

Samhällsvetenskapliga programmet

Eventuell högskole- eller
universitetsutbildning:
		

Andra relevanta erfarenheter:
		

Ekonomie Kandidat, Göteborgs Universitet,
Handelshögskolan Göteborg
Suttit i Utbildningsråd/Skolråd under större delen
av min studiegång.

Selma säger:
Hej alla medlemmar!
Mitt andra och tredje år på gymnasiet blev kort sagt inte som jag tänkte mig, covid-19, distansundervisning
och en student utan flak eller skiva. Det fanns många nya omständigheter för gymnasieeleverna och
elevkårerna, vi behövde snabbt ställa om och vänja oss vid en helt ny verklighet. När jag tillträdde som
föreningsansvarig vid Elevkåren Katedral tänkte jag mig inte riktig att det skulle bli som det blev. Men
covid-19 visade att man kan bedriva verksamhet på så många fler sätt än de klassiska!
Lite mer om mig! Jag tog studenten i år, och studerar vid Handelshögskolan i Göteborg för att bli ekonom.
Jag har varit engagerad i olika organisationer och är van vid att lägga ner tid på elevkårsverksamheten!
Under mitt styrelseår vann jag och min styrelse Guldgemet 2020 vilket är ett av mina bästa minnen
från min tid som föreningsansvarig. Jag är en social person som älskar att träffa nya människor och
älskar nya utmaningar.
Anledningen att jag sökte till valberedningen är att jag vill ta nästa steg i mitt engagemang för elevrörelsen,
och valberedningen känns som det perfekta valet för mig. Jag är analytisk och är högst driven att hitta
nya personer som kan driva organisationen framåt! För att elevkårsorganisationen måste fyllas med
individer som tänker om och tänker nytt för att ge medlemmarna bättre förutsättningar.
Vi ses på Årsmöte21!
Med vänliga hälsningar,
Selma Dahlgren

Övriga valbara kandidater till ordförande: Richard Wahlström
Födelseår:

1999

Studentår:

2018

Boendeort:

Uppsala

Skola:

Viktor Rydberg gymnasium Odenplan

Elevkår:

Viktor Rydberg Odenplans Elevkår

Uppdrag i elevkåren:

Vice ordförande (2016/2017), Ordförande (2017/2018)

Uppdrag inom Sveriges Elevkårer:

Styrelseledamot Sveriges Elevkårers styrelse (2019-2020)

Gymnasieutbildning:

Samhällsvetenskap inriktning beteende

Eventuell högskole- eller
universitetsutbildning:
		

Politices kandidatprogram (2021-2024, pågående)
vid Uppsala Universitet

Andra relevanta erfarenheter:
		

Projektledare och kommunikatör på Stiftelsen
Viktor Rydbergs skolors huvudkontor 2019-2021

		

Valberedning Viktor Rydberg Odenplans elevkår 2018/2019

		

Styrelseledamot Fler Unga 2017/2018

		
		

Ledarprogrammet med Mgruppen och
Raoul Wallenberg Academy 2016/2017

		

Ordförande Östermalms ungdomsråd 2016/2017

Richard säger:
Hej!
Valberedningens viktigaste uppgift är att inför personvalen på kongressen respektive årsmötet presentera
ett genomarbetat underlag som ger er medlemmarna goda förutsättningar att välja kloka personer till
organisationens förtroendeuppdrag. Det är en viktig del av den demokratiska processen som jag hoppas
få ert förtroende till att leda tillsammans med valberedningens kompetenta ledamöter.
Det är framför allt två erfarenheter jag vill ta med mig in i uppdraget för den organisation som ligger
mig så varmt om hjärtat. Den ena är min mandatperiod som ledamot i styrelsen för Sveriges Elevkårer
(19/20) och de förmågor som jag därmed på nära håll har sett är nödvändiga för organisationens ledarskap. Den andra är min erfarenhet av att professionellt ha arbetat med, bland annat, rekrytering när
jag var anställd som kommunikatör och projektledare på en fristående skolhuvudman. Då fick jag möjlighet att anordna rekryteringskvällar och intervjua arbetssökande skolpersonal till både grundskola
och gymnasium.
Att söka ett förtroendeuppdrag kan vara både nytt och kanske lite utanför sin comfort zone. Då är det
viktigt att valberedningen säkerställer ett inbjudande klimat under hela processen så att varje sökande
kandidat ges bästa möjliga förutsättningar att visa sin fulla potential. Det är den valberedning jag vill leda.
/Richard Wahlström

Ej längre valbara kandidater:
Ordförande:
Eskil Brinkmann
2000
Minervagymnasium

Ledamot:
Sandra Pernkrans
1999
Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan
Jonatan Widmark
2003
Minervagymnasium
Cassandra Thorsson
2003
Mimers hus gymnasium

