
   Valbilaga 



Valberedningen har ordet
Kära medlemmar,
Till personvalen på årets kongress har vi i valberedningen genomfört ett omfattande beredningsarbete 
i en gedigen process för att underlätta det beslutsfattande som ni medlemmar står inför. Nu lägger vi 
fram valbilagan där både valberedningens förslag och övriga valbara kandidater presenteras, information 
om kandidaterna finns att läsa och personer som någon gång under processen valt att dra tillbaka sin 
kandidatur listas. Vi uppmanar alla medlemmar att noga läsa igenom den information som presenteras 
för att kunna göra välinformerade och välgrundade val för organisationens bästa framåt. 

Ansökningsläget
Vi konstaterar att vi i år har haft ett oerhört högt söktryck. Till styrelseledamot har vi haft 23 kandidater,
som i vårt förslag blivit 8 kandidater. Till andra vice ordförande har vi haft 9 kandidater, som i vårt 
förslag blivit en kandidat. Till lekmannarevisor har vi haft tre kandidater, som i vårt förslag blivit två 
kandidater. Till ordförande respektive vice ordförande har vi haft en kandidat, som också är de kandidater 
som ligger på vårt förslag.

Valberedningens process
Valberedningen bestående av Selma Dahlgren, Amanda Tångring, Ester Cortes, Eskil Brinkmann och 
Richard Wahlström, valdes av medlemmarna på Årsmöte21 i Borås och tillträdde 1 januari 2022. Under 
våren har vi arbetat med en omfattande utredning av lekmannarevisionens sammansättning, på uppdrag
av styrelsen. Utredningen ligger till grund för den proposition styrelsen lagt fram om att avskaffa 
lekmannarevisorernas suppleanter. På kongressen behandlas propositionen före personvalen och i 
valbilagan finns därför inget förslag på suppleanter i lekmannarevisionen.

På Upptakt22 medverkade hela valberedningen och informerade medlemmarna om möjligheten att 
kandidera och att ansökningsprocessen inom kort skulle öppna. 24 maj öppnade ansökningsprocessen 
där vi presenterade de kravprofiler vi tagit fram utifrån de förmågor och kompetenser vi eftersöker i 
kandidater till de olika förtroendeuppdragen. Utlysningen marknadsfördes huvudsakligen i Sveriges 
Elevkårers sociala medier och på hemsidan. I år har vi använt oss av ett rekryteringsverktyg där kan-
didaterna skickat in sitt CV, personligt brev och ett kort videoklipp att besvara utifrån en given fråge-
ställning. 30 juni anordnade vi en välbesökt digital kandidatträff där vi informerade om processen och 
flera tidigare förtroendevalda medverkade för att berätta om sina erfarenheter samt besvarade frågor. 
Ansökningsprocessen stängde 19 augusti, vilket var 14 veckor innan kongressens öppnande, i enlighet 
med stadgans bestämmelser.

Efter kandidaturstoppet har valberedningen intervjuat samtliga kandidater under många intressanta, 
givande och inspirerande timmar med engagerade kandidater. Kandidater till styrelseledamot och 
revisonen har intervjuats digitalt över Google Meet, medan kandidater till presidieposter har intervjuats 
på plats på Sveriges Elevkårers huvudkontor i Örnsberg, Stockholm.

Valberedningens förslag
Utifrån all tillgänglig information har valberedningen arbetat intensivt med att ta fram valbilagan som 
vi ber medlemmarna att betrakta som en helhet. Det finns otroligt många intressanta och kompetenta 
kandidater i elevrörelsen. Därför har vi haft förmånen att sätta samman ett förslag bestående av kandidater
med olika erfarenheter och bakgrunder med tron på att ju fler perspektiv, desto rikare diskussioner i 
styrelserummet. Förslaget som ligger är den helhetslösning som valberedningen tror är den bästa för 
organisationen framåt. Förmågor och aspekter i kandidaturerna som vi tagit i beaktning är exempelvis, 
men inte uteslutande; engagemang, integritet, empati, professionalitet, målmedvetenhet, medlems-
förankring, karisma, ifrågasättande, erfarenhet, strategiskt tänk, analytiskt tänk, trovärdighet, visioner, 
självinsikt, samarbetsförmåga, organisatorisk förståelse, ansvarstagande, kommunikativ förmåga, 
stresstålighet, klokskap, lösningsorientering, social förmåga och ekonomisk förståelse.



Det förslag till styrelse vi lägger fram har kandidater i blandade åldrar med både gymnasieelever, 
studenter och som arbetande inom utbildningssektorn, från olika delar av landet, från olika typer av 
elevkårer, på gymnasieskolor med olika profiler och huvudmän samt med en jämn könsfördelning.

Det förslag till lekmannarevision vi lägger fram har på olika sätt gedigen erfarenhet av organisationen, 
formell kompetens i både juridik, ekonomi och förvaltning, god förståelse för revisionens uppdrag som 
både ett granskande och rådgivande organ. Dessutom har båda kandidaterna stor integritet, respekt 
för uppdraget och står för en förtroendeingivande stabilitet.

Med stolthet kan vi nu äntligen presentera slutprodukten av vårt arbete i denna beredningsprocess för 
er medlemmar. Det är en väl genomarbetad valbilaga du nu har framför dig. Slutligen vill jag rikta ett 
stort tack till alla sökande kandidater för ert stora engagemang för vår organisation och till valbered-
ningens ledamöter för era gedigna insatser under en genomgående konstruktiv process. Vid frågor 
kring valberedningens arbete, vänligen maila richard.wahlstrom@sverigeselevkarer.se

För valberedningens räkning,

Richard Wahlström
Ordförande valberedningen 



Valberedningens 
förslag till styrelse
Valberedningens förslag till ordförande - Embla Persson

Födelseår:   1999

Studentår:    2018

Boendeort:     Uppsala

Gymnasieskola:       Nova Academy

Elevkår:   Novas Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande (16/17, 17/18)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   Styrelseledamot (2019–2020), 
  Andra vice ordförande (2021–2022)

Gymnasieutbildning: Performing Arts (musikteater)

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Juristprogrammet (pågående - ordinarie löptid 2020–2024)

Nuvarande sysselsättning:  Terminskurs 6 på Juristprogrammet

Kontakt:  embla.persson@sverigeselevkarer.se

Andra relevanta erfarenheter:   Elevskyddsombud, Nova Academy (2016–2018), 
  Sveriges Elevkårer och Raoul Wallenberg Academys   
  ledarskapsprogram (17/18), 
  Delegat i Sveriges Elevkårers Almedalsdelegation (2018),   
  Scoutledare Tommarp Scoutkår (2014–2017), 
  Styrelserepresentant Level Up (2020) och (2021)

Embla säger:
“När jag kandiderade till styrelseledamot så beskrev jag elevrörelsen så här:

“En rörelse som skapar trygghet, gemenskap och bidrar med det där lilla extra i vardagen för tusentals unga”

Sedan dess har mycket förändrats. Strategi 2025 klubbades samtidigt som organisationen ställdes 
inför en pandemi som medförde svåra utmaningar för hela verksamheten och för elevkårerna i Sverige. 
Genom hela krisen stod elevrörelsen stark och aldrig har jag varit mer övertygad om de där orden från 
min kandidatur 2018. Jag vill nu vara en del i att ta elevrörelsen in i en ny fas i sin historia.

Under nästkommande mandatperiod kommer pandemins ekonomiska effekter bli verklighet. Styrelsen 
främsta uppgift ligger då i att långsiktigt stabilisera organisationens ekonomiska förutsättningar. I det 
arbetet bör man vara lyhörd inför hur resursprioriteringar påverkar verksamheten i stort för att kunna 
sätta elevkårernas intressen i första rummet.

Fortsättningsvis har pandemins effekter på medlemsnivåerna krävt ett kvantitativt förhållningssätt till 
organisationens medlemsmål. I takt med att verksamheten återgår så öppnas även dörren för att ta 
vid och implementera värdena i Strategi 2025 om kvalitativ tillväxt. Inom ramen för det är det av största 
vikt att styrelsen förverkligar medlemsbeslutet om behovsanpassad medlemsservice och hittar nya 
vägar för att skapa de bästa förutsättningarna för alla elevkårer att växa och etablera sig.



Elevrörelsen är som starkast först då den når ut i hela Sverige och till alla gymnasieelever. Idag finns 
det luckor i organisationen som begränsar dess tillväxt och minskar dess legitimitet som företrädare 
för alla Sveriges gymnasieelever. Jag vill därför hitta vägar för att nå ut och etablera elevkårskultur på 
nya geografiska platser.

Slutligen vill jag fortsatt förvalta det förtroende som makthavare tilltror oss idag och utveckla och 
stärka vår röst ytterligare. I det arbetet vill jag verka för att inkludera er i processerna, ta fram kvalitativt
underlag då vi uttalar oss för en heterogen grupp och rikta fokus till rätten att organisera sig fritt. 
Sveriges gymnasieelever enas i elevkårer och er rätt till fri och självständig organisering ska aldrig 
begränsas.

Jag hoppas ödmjukast på ert förtroende. Tillsammans kan vi göra skolan roligare, tryggare och starkare.”

Valberedningens motivering:
Emblas erfarenhet av organisationen är gedigen efter en mandatperiod som först styrelseledamot och 
därefter en mandatperiod som andra vice ordförande. Den gedigna organisatoriska erfarenhet hon be-
sitter bidrar till hennes förmåga att göra kloka och välgrundade analyser för strategiska vägval framåt. 
Utifrån organisationens nuvarande förutsättningar med både mål och budget påverkade av pandemins 
effekter ser hon med nödvändighet på sitt uppdrag som både förvaltande och utvecklande. Att behöva 
ta tuffa beslut är inget hon duckar för och hennes tydliga, varma och värderingsgrundade ledarskap 
och gedigna engagemang märks genomgående. I presidiet utgör hon den stabila trygghet vi söker i 
en ordförande som på ett effektivt och medvetet sätt kan organisera och leda såväl presidiets- som 
styrelsens arbete. Embla lyfter fram möjligheten att bedriva externpolitiken på både ett sunt och aktivt 
sätt utifrån elevkårsprogrammet. Vi tror även att hennes påbörjade juridikstudier kan vara värdefulla 
i organisationens ledarskap. Valberedningen kan med glädje enhälligt föreslå Embla Persson till ny 
styrelseordförande och känner stor tillförsikt i att hon är precis rätt person för uppdraget.  



Valberedningens förslag till vice ordförande - Jonatan Lamy

Födelseår:   2003

Studentår:    2021

Boendeort:     Stockholm

Gymnasieskola:       Norra Real

Elevkår:   Norra Reals Elevkår 

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande (2019–2020), Lekmannarevisor (2020–2021)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   Styrelseledamot (2021–2022)

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet profil forskning

Högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Nuvarande sysselsättning:  Strategisk projektledare på Norrtulls Sportklubb

Kontakt:  jonatan.lamy@sverigeselevkarer.se

Andra relevanta erfarenheter:   Deltagare Level Up 2019 & 2022, 
  F.d. lekmannarevisor för Anna Whitlocks Elevkår (2020–2021) &
  Viktor Rydberg Odenplans Elevkår (2020–2021), 
  F.d. sammankallande valberedare för Anna Whitlocks Elevkår  
  (2019–2020), 
  Projektlednings-, IT- och bokföringskonsult (2021-), 
  Långdistanslöpare på elitnivå för Spårvägens FK (2018-)

Jonatan säger:
“När jag kandiderade till styrelsen för två år sedan var det på grund av de nationella arrangemangen, 
där alla medlemmar får mötas och utbyta erfarenheter, skapa minnen och få vänner för livet. Att ha fått 
delta på Upptakt, Uppstart och Årsmöte som styrelseledamot har om möjligt varit ännu roligare. Att 
se samma glöd i framtidens elevrörelse som den jag så starkt fick ta del av som kåraktiv, märka hur 
styrelsens beslut sipprat ner i verksamheten och se hur vi lyckats återskapa den gemenskap som gått 
förlorad under pandemin. Det gör mig varm i hela hjärtat.

Som vice ordförande kommer jag visa en lyhördhet för organisationens behov men också en långsiktighet 
i ekonomistyrningen, eftersom pandemins effekter till stor del kommer visa sig först under nästa 
mandatperiod. Jag vill införliva de kvalitativa värden i Strategi 2025 som gått förlorade under pandemin 
och arbeta utvecklingsorienterat för att ge alla elevkårer i Sverige bättre förutsättningar att tackla sina 
unika utmaningar. I ryggen har jag erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete i en av Sveriges största 
idrottsföreningar, som genom riktade, strategiska satsningar det senaste halvåret ökat sin omsättning 
med 16% och lyckats befästa sin position på den idrottspolitiska arenan.

Under pandemin blev elevernas mående uppmärksammat som aldrig förr, men det är inte bara under 
distansundervisning och i kristider som Sveriges elever förtjänar att bli hörda. I samspel med resten av 
presidiet vill jag därför utveckla Sveriges Elevkårer till en ännu starkare externpolitisk aktör, som har 
en självklar plats i alla sammanhang där skolan diskuteras. Det ska vara en självklarhet att prata med 
elever istället för om dem.



När jag ser hur kåraktiva på skolor runt om i Sverige gör skillnad för de ettor som just ska börja gym-
nasiet, skapar sammanhang genom sina utskott eller står upp mot orättvisor känner jag mig stolt över 
att få vara en del av elevrörelsen. Jag ser också att vi verkligen behövs, nu mer än någonsin tidigare. 
Att genom Sveriges Elevkårers presidium få leda rörelsen framåt under de kommande två åren vore en 
sann ynnest.

Vi ses på kongressen! 

Jonatan Lamy”

Valberedningens motivering:
Med sin erfarenhet som ledamot i Sveriges Elevkårers styrelse under innevarande mandatperiod och 
sitt projektledaruppdrag i en stor idrottsklubb står Jonatan på en stabil grund från föreningslivet. Sina 
analytiska förmågor och sitt strategiska tänk kommer vara presidiet och styrelsen till stor nytta i arbetet 
med att staka ut en trygg väg för Sveriges Elevkårer framåt. Jonatan delar en gemensam lägesbild 
med presidiekandidaterna på valberedningens förslag kring organisationens ekonomiska förutsätt-
ningar och ser flera utmaningar organisationen står inför kommande år. När Jonatan resonerar kring 
organisationens framtida vägval tar han på ett klokt och medvetet sätt avstamp i Sveriges Elevkårers 
värdegrund och de centrala värdena i Strategi2025. I presidiet står Jonatan för en viktig energi med sin 
idérikedom som förmår att våga tänka nytt. De interna processerna som ligger på vice ordförandes 
bord tror vi Jonatan kommer bemästra på ett effektivt, inspirerande och pragmatiskt sätt som kommer 
bidra till stor trygghet även när Sveriges Elevkårer går mot otryggare tider. 



Valberedningens förslag till andre vice ordförande - Alva Hellstrand

Födelseår:   2001

Studentår:    2020

Boendeort:     Växjö

Gymnasieskola:       Malmö Latin

Elevkår:   Malmö Latins Elevkår

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

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   Styrelseledamot (2021–2022)

Gymnasieutbildning: Estetiska programmet Dans

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Internationella samhällsvetarprogrammet, 
  inriktning globala studier (2022–2025)

Nuvarande sysselsättning:  Studerande

Kontakt:  alva.hellstrand@sverigeselevkarer.se

Andra relevanta erfarenheter:   Ledarskapsprogrammet Level up! (2018),
  Styrelseledamot Hyllie GF

Alva säger:
“När jag tänker på elevkårerna i Sverige gör jag det med en känsla av hopp. Ett hopp för vår framtid. 
Det är en värdefull känsla, en som jag håller hårt om.

Efter två år som styrelseledamot för denna organisation, och med sammanlagt hela fyra år som verksam 
inom elevrörelsen, är jag mer än redo att axla ett större ansvar i rollen som andra vice ordförande. Jag 
vill se till att den erfarenhet och den kunskap jag besitter får fortsatt ta plats och utvecklas ytterligare, 
för att i samspel med styrelsen och er medlemmar ta Sveriges Elevkårer till nya höjder. Det är min 
skyldighet att inte låta det gå till spillo.

Efter en återhämtning av pandemins effekter är det nu betydande att ta fortsatta kliv mot en mer kvalitativ
organisation och behålla fokus på de värden som ligger till grund för Strategi 2025. Att bygga framgångs- 
rika elevkårer runtom i Sveriges alla hörn.

Vägen till en kvalitativ organisation kräver en representativ organisation där vi med hjälp av rätt prio- 
riterade resurser kan nå ut till varje elevkår och skapa jämlika förutsättningar för att alla som vill 
organisera sig också ska ha möjlighet till det.

Jag vill skapa en tydligare brygga mellan styrelse och medlemmar där jag, tillsammans med presidiet, 
får vara en inlyssnande företrädare och bidra med ett helhetsperspektiv som gynnar landets gymnasie-
elever. I uppdraget som andra vice ordförande vill jag bidra med en stark lyhördhet, en värdefull ödmjukhet
samt en inblick och förståelse för vad Sveriges elevkårer är och står inför. Och viktigast av allt - ett 
ständigt brinnande hjärta för elevrörelsen. Det måste få genomsyra allt.

Om jag skulle få äran att bli tilldelad er röst inför nästkommande mandatperiod kommer jag omfamna 
den, förvalta den och med en stor respekt alltid föra fram den i varje steg jag tar.

Varma hälsningar,

Alva Hellstrand”



Valberedningens motivering:
Med sin härliga och varma energi ger Alva ett förtroendeingivande intryck som den länk mellan presidiet 
och ledamotsgruppen vi söker i andra vice ordförande. För att integrera styrelseledamöterna i styrelse- 
arbetet på ett effektivt och givande sätt krävs goda relationella förmågor som vi ser särskilt utmärkande i 
Alvas kandidatur. Utifrån sin goda organisationskännedom som ledamot i Sveriges Elevkårers styrelse 
under innevarande mandatperiod lyfter Alva relevanta perspektiv för det kommande styrelsearbetet. Vi 
ser hennes goda förmåga att föra kloka och välgrundade resonemang. Vår uppfattning är att styrelsen 
såväl som medlemmarna kommer finna en trygghet i Alva utifrån det breda medlemsfokus hon besitter.
Vidare är hon mån om att grundvärdena i Strategi2025 införlivas och framåt vill hon arbeta för en 
organisation som finns i alla delar av landet. Hon är grundad i sig själv och står upp för sina åsikter när 
det verkligen gäller. Valberedningen är övertygade om att Alva är rätt person för uppdraget givet den 
styrelsesammansättning vi lägger fram och att hon på ett förträffligt sätt kommer forma rollen till sin 
egen för organisationens bästa. 



Valberedningens förslag till styrelseledamöter
Presenteras utan inbördes ordning, i bokstavsordning

Ledamot: Azra Bogdanic

Födelseår:   2003

Studentår:    2022

Boendeort:     Göteborg

Gymnasieskola:       Donnergymnasiet

Elevkår:   Donnergymnasiets Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Projekt- och föreningsansvarig (2020–2021), 
  Vice Ordförande (2020–2021), Ordförande (2021–2022) 

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   Fokusgrupp för Skolverket 2021-2022

Gymnasieutbildning: Ekonomiprogrammet, inriktning ekonomi

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
  gymnasieskola, Första ämne: Engelska (2022–2027), 
  University of Greenwich (English C2) 2022.

Nuvarande sysselsättning:  Ledamot i Bosnisk-Hercegovinska ungdomsförbundet (BHUF),  
  Project Director i FN:s ungdomssektion i Göteborg

Kontakt:  azrabogdanic@gmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   Deltagare på workshop Agenda 2030 i Väst 2021, 
  Kommunikationsansvarig i UF-företag 2021–2022

Azra säger:
“Hej kära medlemmar!

När det var dags för mig att välja gymnasium i årskurs nio visste jag inte mycket, men det var tre saker 
som jag alltid letade efter; bra skolmat, bra schema och en elevkår!

Där många elever såg tidskrävande arbete och slöseri med tid såg jag stor potential. Det är min ambition
sedan 3 år tillbaka att bli styrelseledamot i Sveriges Elevkårer. Och det är min ambition idag att uppfylla 
gymnasieelevers förhoppningar om en roligare, tryggare och starkare gymnasieskola! Min tid som 
ledamot och ordförande i min lokala elevkår visade mig att jag besitter den kunskap som behövs för 
Sveriges Elevkårers nya styrelse. 

Min vision är att det ska finnas en inkluderande och blomstrande elevkår på varje gymnasieskola i 
Sverige. För likasom elevkåren på min skola förgyllde mina tre år vill jag att den ska göra för alla elever 
i landet. Med tillit, motivation och rätt stöd kan varje elevkår fylla hål som de vuxna alltid förbiser i våra 
gymnasieskolor.

Om Sveriges Elevkårer vill föra elevrörelsens politik framåt behövs det nya perspektiv som inkluderar 
alla i samhället - en egenskap jag i mina tidigare engagemang visat att jag besitter. Om ni som med-
lemmar litar på att driv genererar resultat hoppas jag att jag får ert förtroende att sitta som ledamot i 
er, Sveriges Elevkårers, styrelse under nästa mandatperiod.

Vänligen,

Er kandidat Azra”



Valberedningens motivering:
Azra är en kommunikativ, klok och grundad person som med trovärdighet och på ett lättillgängligt sätt 
lyfter intressanta och relevanta perspektiv kring organisationens utveckling framåt. Med hennes pågående
ämneslärarutbildning och hennes andra engagemang, i bland annat BHUF, ser valberedningen att Azra 
kommer kunna lyfta värdefulla perspektiv som är unika i denna styrelsesammansättning. Azra har 
tidigare utmärkt sig som representant för Sveriges elever i Sveriges Elevkårers referensgrupp för 
Skolverket och den erfarenheten tror vi är värdefull i styrelsearbetet. Hon är en inlyssnande person 
som kan föra tydliga resonemang och argumentera utifrån sina ståndpunkter med ett lugn och en 
välavvägd precision. Azra utstrålar målmedvetenhet och trygghet, två värden vi inte vill att nästa styr- 
else ska stå utan. Därför har valberedningen full tilltro till att Azra kommer förvalta medlemmarnas 
förtroende väl.



Ledamot: Charlie Arby

Födelseår:   2005

Studentår:    2024

Boendeort:     Göteborg

Gymnasieskola:       Donnergymnasiet

Elevkår:   Donnergymnasiets Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Vice ordförande (2022) Pr och kommunikation (2021)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskap

Högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Nuvarande sysselsättning:  Studerande

Kontakt:  charlie@arby.se

Andra relevanta erfarenheter:   Ordförande Ungdomsfullmäktige Göteborg, 
  Andre Vice Ordförande Sveriges Elevråd

Charlie säger:
“Jag brinner för elevrörelsen och har gjort det sedan årskurs 8. Då blev jag invald i styrelsen för 
Sveriges Elevråd, men mitt engagemang började redan i 6:an då jag blev invald i Ungdomsfullmäktige 
Göteborg. Idag sitter jag som ordförande för ungdomsfullmäktige och som andre vice ordförande i 
Sveriges Elevråd. Jag har lärt mig otroligt mycket från mina olika engagemang som jag nu vill ta med 
mig till Sveriges Elevkårer.

Det viktigaste arbetet utförs av elevkårerna på gymnasieskolorna. Jag sitter själv som vice ordförande i 
elevkåren på min skola. Jag har insikt om arbetet som går in i elevkåren och jag vet också känslan efter 
ett lyckat event. Det viktigaste uppdraget Sveriges Elevkårer har är att se till att elevkårerna har så bra 
förutsättningar som möjligt. För att Sveriges Elevkårer ska kunna ge det är det viktigt att vara en stabil 
organisation med många medlemmar och stort inflytande på nationell nivå.

Bakom alla mina engagemang ligger ett genuint intresse och driv för frågorna. Sveriges Elevråd är likt 
Sveriges Elevkårer på många sätt och jag vet att erfarenheterna kommer hjälpa mig att snabbt komma 
in och leverera i styrelsearbetet.

Jag ser fram emot en ny utmaning i en ny styrelse och få fortsätta att arbete med elevrörelsen. Jag 
har fått olika perspektiv och erfarenheter från mina engagemang på skolnivå, stadsnivå och från en 
nationell styrelse som jag vet Sveriges Elevkår kommer ha nytta av.”

Valberedningens motivering:
Charlie har, trots sina unga år, en lång historia av ideellt engagemang på både lokal, regional och nationell
nivå. På lokal och regional nivå har han engagerat sig i bland annat ungdomsfullmäktige i Göteborg där 
han haft olika förtroendeuppdrag samt som nuvarande vice ordförande i Donnergymnasiets elevkår. 
På nationell nivå har Charlie erfarenhet från Sveriges Elevråd där han för nuvarande sitter som andra 
vice ordförande och det märks att han besitter de strategiska förmågorna ett sådant uppdrag kräver. 
Charlie utstrålar ett driv, en härlig energi och en god förståelse för organisationens nuläge och de 
utmaningar organisationen står inför. Däribland har han identifierat organisationens höga personalom-
sättning som ett utvecklingsområde. Inför den uppdelning som Sveriges Elevråd och Sveriges Elevkår 
står inför ser vi det som särskilt värdefullt med Charlies erfarenhet och organisatoriska förståelse i 
styrelsen. Valberedningen är övertygade om att han med sitt breda engagemang, frågvishet, positiva 
inställning och gedigna erfarenhet kommer vara ett värdefullt tillskott i styrelsen.



Ledamot: Jonathan Widmark

Födelseår:   2003

Studentår:    2022

Boendeort:     Umeå

Gymnasieskola:       Minervagymnasium

Elevkår:   Elevkåren Theta

Uppdrag i elevkåren:  Ledamot (2021/2022) 

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Politicies kandidatprogram (2022–2025, 
  pågående vid Umeå Universitet)

Nuvarande sysselsättning:  Student

Kontakt:  jw.skola@gmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   Styrelsesekreterare Sveriges Elevråd 2022, 
  Ordförande Västerbottens Elevkårer 2022/2023, 
  Revisor Elevkåren Theta 2022/2023, 
  Revisor Midgårds Elevkår 2022/2023, 
  Revisor Maja Beskows Elevkår ORBIS 2022/2023, 
  Revisor Dragonskolans Elevkår 2022/2023, 
  Revisor Stockholms Elevkårer 2022/2023

Jonathan säger:
“Hej på er!

När kongressen är slut och ni medlemmar börjar bege er hemåt, så behövs några som tar hand om er 
fantastiska organisation. En grupp människor som brinner för elevkårsrörelsen och en mer givande 
gymnasietid för alla Sveriges gymnasieelever. Det hade varit oerhört stort och ärofyllt om ni hade gett 
mig förtroendet att få ingå i denna fantastiska grupp, styrelsen för Sveriges Elevkårer.

När jag ser tillbaka på mina sju år i elevrörelsen är det främst två saker som jag skulle vilja ta med mig 
in i rollen som styrelseledamot. Det ena är min erfarenhet av elevrörelsen. Jag har själv suttit som 
ledamot i en elevkår under min gymnasietid, och är även revisor för fyra elevkårer, revisor för Stockholm
Elevkårer, och ordförande för Västerbottens Elevkårer. Det andra är mitt starka engagemang i elev-
rörelsen, inte minst nu i år då jag har suttit i styrelsen för Sveriges Elevkårers systerorganisation, 
Sveriges Elevråd. Tack vare den erfarenheten har jag god insyn och förståelse för hur organisationen 
fungerar, och skulle kunna förvalta ert förtroende på bästa sätt redan från dag ett.

Min erfarenhet och flertalet ledarutbildningar tror jag att jag kan bidra till ett effektivt styrelsearbete. 
Jag beskrivs av styrelsekollegor som engagerad och att jag skapar ett tryggt klimat, något som är 
grundläggande för ett gott samarbete. Det handlar trots allt om att ge er medlemmar de bästa förut-
sättningarna att lyckas, och då behöver hela styrelsen jobba tillsammans för organisationens bästa.

Jag grundar mitt engagemang på en tanke om att ”pay it forward”, att få ge tillbaka den glädje och 
kunskap som elevrörelsen betytt för mig. Alla nya människor jag har lärt känna, de traditioner jag varit 
med om att skapa, och den förändring jag bidragit till. Att få vara en del av elevrörelsen vore helt enkelt 
fantastiskt.

Vi ses på kongressen!

Vänliga hälsningar,
Jonatan Widmark”



Valberedningens motivering:
Med sin gedigna erfarenhet och bakgrund i elevrörelsen visade Jonatan att han kan analysera och 
resonera kring organisationens ekonomiska och strategiska förutsättningar utifrån flera aspekter. 
Jonatan lyfter med sin bakgrund i Elevkåren Theta ett relevant perspektiv från norra delen av landet, 
som är unikt i valberedningens förslag, och hur styrelsen kan arbeta för att bredda den geografiska 
representationen. Hans resonemang om hur Sveriges Elevkårer kan bli en mer hållbar organisation, 
bland annat för sina medarbetare, tilltalade valberedningen särskilt. Jonatan tar sig an uppdraget med 
ödmjukhet, målmedvetenhet och en erfarenhet från styrelsen för Sveriges Elevråd som kommer vara 
organisationen till stor nytta i den uppdelningsprocess som organisationerna befinner sig i. Valberednin- 
gen känner sig trygg med att Jonatan med sin gedigna organisatoriska förståelse, sitt lugn och sitt 
metodiska tillvägagångssätt kommer förvalta medlemmarnas förtroende väl under de kommande två åren.



Ledamot: Maja Lapidus

Födelseår:   2004

Studentår:    2022

Boendeort:     Hägersten

Gymnasieskola:       Viktor Rydberg gymnasium Odenplan

Elevkår:   Viktor Rydberg Odenplans Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Vice Ordförande (21/22), Ordförande för traditionsutskottet   
  (20/21), Valberedning (22/23)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   Praktikant hos Sveriges Elevkårer i Almedalen (2022)

Gymnasieutbildning: Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning beteendevetenskap

Högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Nuvarande sysselsättning:  Lärarassistent på PA Fogelströms Gymnasium 

Kontakt:  maja.lapidus@gmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   Volontär på löparakademin

Maja säger:
“Bästa medlemmar,

Under mina tre år på Viktor Rydberg gymnasium Odenplan var jag engagerad i elevkåren. Jag började
som delegat i ett utskott och slutade som vice ordförande i elevkårens styrelse. Jag började som en 
rädd etta utan ett tryggt sammanhang på skolan och slutade som en självständig ung vuxen med mass-
vis av kunskap. Jag började utan förståelse för elevrörelsens kraft och slutade som stolt ambassadör 
för elevrörelsen. 

Elevrörelsen är ett fantastiskt sätt för unga att kanalisera sitt engagemang och en viktig möjlighet för 
att kunna påverka en central del av sina liv: skolåren. Men elevrörelsen tar inte slut i skolan. De kunskaper,
möjligheter och verktyg som jag, och många andra ungdomar i Sverige, har fått från elevrörelsen kommer
vara med mig, och oss, hela livet. 

Men för att alla ungdomar ska kunna vara en del av elevrörelsen måste den vara tillgänglig. Tillgänglig
för alla. För mig har det här alltid varit en av de viktigaste frågorna för en elevkår. Jag vill inte att 
formalia ska skrämma bort någon från att engagera sig och jag vill att alla ska förstå vad som händer 
på ett årsmöte. I elevrörelsen ska alla kunna få kunskap och utvecklas, ingen ska behöva avstå från att 
engagera sig bara för att den inte förstår hur saker och ting fungerar. 

Om jag blir invald som styrelseledamot är frågan om tillgänglighet för alla elever därför något som jag 
kommer att ta med mig in i styrelserummet. 

Att få sitta med i Sveriges Elevkårers styrelse och värna, utveckla och främja Sveriges elevrörelse är 
ett mycket ärofyllt uppdrag. Ett uppdrag jag hoppas få ert förtroende att genomföra. 

Vi ses på Kongress22!

Hälsar,
Maja Lapidus”



Valberedningens motivering:
Maja utstrålar en härlig energi, ett lugn och starka relationella förmågor. Hon har elevkårserfarenhet 
från flera olika relevanta förtroendeuppdrag inom sin elevkår. I styrelsen vill Maja arbeta för att lyfta 
elevernas röster och kämpa för en mer jämlik skola. Hon ser också goda möjligheter för organisationen 
att fortsätta växa. En unik erfarenhet Maja besitter i denna styrelsesammansättning är att hon för 
närvarande arbetar som lärarassistent vilket ger henne ett nytt perspektiv i skolfrågor som kan vara 
intressanta i styrelsearbetet. Under Almedalsveckan 2022 var Maja en av praktikanterna i Sveriges 
Elevkårers delegation vilket ger henne en relevant inblick i organisationens externpolitiska arbete, 
något som hon själv lyfter som ett värdefullt arbete där elevernas röster även fortsättningsvis måste 
få ta stor plats. Maja besitter många värdefulla egenskaper som behövs i ett styrelserum, däribland 
att vara inlyssnande, kommunikativ och grundad i elevrörelsens värderingar vilket gör henne till en 
tillgång i styrelserummet. 



Ledamot: Samuel Bengtsson

Födelseår:   2005

Studentår:    2024

Boendeort:     Åkersberga

Gymnasieskola:       Täby Enskilda Gymnasium 

Elevkår:   Täby Enskilda Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Adjutant (2021–2022), Ekonomiansvarig (2022-) 

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet, inriktning natur och samhälle

Högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Nuvarande sysselsättning:  Gymnasieelev

Kontakt:  samuelbengtssons@gmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   -

Samuel säger:
”Till medlemmarna av Sveriges Elevkårer,

Möjligheten att sitta i styrelsen för Sveriges största ungdomsorganisation och bistå er medlemmar är 
inget annat än ett hedersuppdrag. Jag har länge trott på idéen att som ung engagera sig för demokrati. 
Att organisationer som denna då finns till är en utmärkt plattform för ungdomar att påverka sin omgivning,
samt sin framtid. Sveriges Elevkårer - elevrörelsen - bidrar alltså inte bara till en bättre skoltid, utan 
den främjar också demokratins bevarande i samhället. Detta ser jag mycket positivt på, eftersom värder- 
ingar såsom demokrati, frihet och gemenskap är sådana jag brinner för.

Sedan jag började engagera mig i elevrörelsen har jag egentligen alltid vetat att jag ville bidra i största 
möjliga mån. När valberedningen öppnade upp för att kandidera funderade jag dock på hur jag vore 
lämplig för positionen. Kanske var jag bara lite maktsugen? Det var förmodligen en del av det, men jag 
har också en drivkraft för att åstadkomma förändring. Sveriges Elevkårer har en vision jag tror på, en 
som kan hjälpa många unga i det här landet. Utan min egen elevkår hade mitt första år på gymnasiet 
varit betydligt tuffare. Elevkårerna utgör ett ljus i ungdomars vardag, och så vill jag ha det i hela Sverige.

Om Kongress 2022 väljer in mig är jag endast 17 år vid tillträde, och kommer enbart ha ett års erfarenhet 
av en elevkårsstyrelse. Jag menar däremot att det är till min fördel. Majoriteten av min tid som förtroende- 
vald kommer jag fortfarande att gå i gymnasiet, och fortsätta delta i den lokala elevkårens arbete. Med 
en tydlig inblick i skolmiljön har jag goda möjligheter att lyfta våra medlemmars perspektiv, såväl från 
min egen skola som från andras, in i styrelserummet.

Till sist, vill jag dela med mig av ett av mina favoritcitat, som är från Olof Palme; “Politik är att vilja.” Det 
enkla påståendet fångar mycket av min karaktär. Att få någonting gjort kräver en avsikt och en strävan
- att kämpa för det man tror på. Jag har en vilja att skapa en mer givande skoltid för alla Sveriges 
ungdomar. Därför kandiderar jag till styrelseledamot för Sveriges Elevkårer.

/Samuel Bengtsson”



Valberedningens motivering:
Samuel är en självmedveten och dynamisk kandidat som belyser vikten av samarbete, vilket gör honom 
till en tydlig lagspelare. Trots hans unga år, och därmed något begränsade erfarenhet i elevrörelsen, 
imponerar han på valberedningen med goda analytiska förmågor i sitt strategiska tänk. Likaså uppvisar
han bred kompetens inom ekonomisk analys och vilka möjligheter som ligger på styrelsens bord 
gällande ekonomistyrning. Dessutom märks det att Samuel har respekt för vad ett ledamotsuppdrag 
innebär och är redo att axla det ansvaret. Valberedningen upplever honom som en grundad kandidat 
med stora möjligheter att växa med uppdraget. Samuel kommer fortfarande studera på gymnasiet 
under större delen av den kommande mandatperioden, vilket försäkrar styrelsen en ledamot med nära 
medlemsförankring med goda möjligheter att från gräsrotsrörelsen veta hur de aktuella förutsättningarna
för medlemmarna ser ut. Med Samuel får styrelsen en trygg, klok och engagerad ledamot med ett brett 
intresse för skolpolitik.



Ledamot: Simon Koser

Födelseår:   2002

Studentår:    2021

Boendeort:     Stockholm

Gymnasieskola:       Viktor Rydberg Gymnasium Odenplan

Elevkår:   Viktor Rydberg Odenplans Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Vice ordförande, Kommunikationsutskottet (2019–2020); 
  Ordförande, Retorikkommittén (2019–2021)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapligt program, 
  med inriktning naturvetenskap (utökat)

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Industriell Ekonomi, KTH (2022-)

Nuvarande sysselsättning:  Student

Kontakt:  simonkoser@icloud.com 

Andra relevanta erfarenheter:   Ordförande, Stockholms Elevkårer (2021–2022); 
  Styrelseledamot, SISA (2020–2021); 
  Revisor, The Rydberg Tribune (2021–2022)

Simon säger:
“Bästa medlemmar,

Elevkåren upphöjde min gymnasietid till något mer än enbart plugg och prov. Där fann jag vänner, 
gemenskap, och lärdomar jag tar med mig än idag. Där fick jag, liksom många unga i Sverige, första 
möjligheten att påverka min skoltid till något bättre, ta ansvar, och genomföra egna aktiviteter tillsammans
med andra på skolan.

Detta inspirerade mitt vidare engagemang som ordförande för Stockholms Elevkårer. Här träffade jag 
eldsjälar, elevkårsaktiva runt om i Stockholm som tog initiativ, uppvisade ledarskap, och inspirerade 
fler till att bidra till en mer givande skoltid. Jag minns fortfarande energin och glädjen efter medlems-
besök – det är något av det roligaste jag gjort.

Det är med denna erfarenhet jag inte alls är förvånad över elevkårsrörelsens snabba utveckling senaste 
åren, både i antalet anslutna medlemmar men även i mediautrymme och praktisk politisk påverkan. Vi 
hörs och syns i frågor som berör skolan. Detta vill jag att vi ska fortsätta med, och bli ännu bättre på. I 
synnerhet tror jag vi behöver ett tydligare budskap i media på konkreta förändringar vi vill se.

Jag kandiderar till styrelsen med förhoppningen att jag med mina erfarenheter, både från elevkårsrörel- 
sen men också civilsamhället samt arbetslivet, kan bidra med värdefulla insikter i styrelserummet. 
Som ledamot i Sveriges Elevkårer önskar jag bidra till arbetet med att stärka de många elevkårer som 
finns i landet, allt för att lyfta fler elevröster och för en mer givande skoltid. Tillsammans upphöjer vi 
gymnasietiden till något mer. Vi ses på Kongress22!

Hälsningar,

Simon”



Valberedningens motivering:
Simon är en oerhört engagerad och driven person som påvisar god organisatorisk kunskap och förståelse.
Ett gott samarbete och informella relationer i styrelserummet är av vikt för Simon, vilket valbered-
ningen ser kommer tillföra ett varmt och inbjudande klimat i styrelserummet. Med sin erfarenhet som 
ordförande för Stockholms Elevkårer ser valberedningen även att han kan lyfta ett relevant regionalt 
perspektiv i styrelsearbetet. Simon lyfter vikten av en organisation som ligger i tiden med omvärldens 
förutsättningar och presenterar här en spännande möjlighet i att digitalisera verksamheten ytterligare.
De entreprenöriella förmågor Simon besitter i kombination med sin initiativrikedom bedömer vi kommer 
tillföra en efterlängtad energi i styrelsen. Därtill uppvisar han bred kunskap kring ekonomisk styrning 
och kopplar självmedvetet sina resonemang till organisationens rådande bidragsberoende. Valberedningen
är övertygad om att Simon är en klok kandidat som kan komma med skarpa analyser, som vågar ifråga- 
sätta och lyfta nya perspektiv samtidigt som han bidrar till en positiv stämning.



Ledamot: Theodor Steen

Födelseår:   2004

Studentår:    2023

Boendeort:     Stockholm

Gymnasieskola:       Anna Whitlocks gymnasium  

Elevkår:   Anna Whitlocks elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande (2022/23), Vice Ordförande (2021/22)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskap, inriktning natur

Högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Nuvarande sysselsättning:  Studerande på gymnasiet 

Kontakt:  theodor.o.steen@gmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   tidigare elevrådsordförande (2019/20)

Theodor säger:
“Hej! Jag heter Theodor Steen, läser för närvarande natur på Anna Whitlocks gymnasium där jag också 
är ordförande för Anna Whitlocks elevkår. Jag har så länge jag kan minnas brytt mig mycket om min 
omgivning och har suttit i elevråd till och från ända sedan förskoleklass. Det var dock först i sjuan som 
mitt engagemang tog fart på riktigt då jag blev invald i skolans elevråd och fick förtroendet som elev-
skyddsombud. Det gav mig både riktiga möjligheter att påverka min egen och alla andras arbetsmiljö 
men också att göra skoltiden roligare.

När jag valde gymnasium var elevkåren en viktig aspekt. Jag tyckte Anna Whitlocks elevkår verkade 
väldigt spännande, framförallt på grund av dess enorma potential. När jag började på skolan och enga- 
gerade mig i påverkansutskottet hade kåren bara funnits i ett och ett halvt år. På årsmötet 2021 fick 
jag förtroende som vice ordförande. I den rollen jobbade jag mycket med att utveckla kårens struktur, 
främst dess utskott. Under min tid i styrelsen har vi startat upp två helt nya utskott, slagit ihop två 
gamla till ett, samt återstartat ett utskott som varit vilande under en tid. I arbetet som först vice- och 
numera ordförande har jag lärt mig otroligt mycket om organisation, samarbete och ledarskap. Sveriges 
elevkårers medlemsförmåner, såsom utbildningar och inte minst de nationella arrangemang, där jag 
lärt känna så många fantastiska människor från hela elevrörelsen, har varit en stor tillgång under min 
utveckling.

Jag är långt ifrån klar med elevrörelsen och tror att jag kan bidra med mina erfarenheter, ideér och 
inspel som styrelseledamot för sveriges elevkårer. Jag är intresserad av ekonomi, målstyrning och 
kanske framförallt brinner jag för likvärdiga förutsättningar för elevkårer. Jag tror organisationen 
behöver fortsätta arbetet med strategi 2025 med fokuset att skapa förutsättningar för etablerade 
elevkårer på alla skolor i landet. Stora som små. Det är Sveriges elevkårer som har en avgörande roll 
för ett starkt elevengagemang på alla gymnasieskolor och på så sätt hjälper medlemsorganisationerna 
att skapa en mer givande skoltid för alla Sveriges gymnasieelever. Jag är gärna med och bidrar till en 
fortsatt stark elevrörelse och en mer givande skoltid.”



Valberedningens motivering:
Theodor har en lång och gedigen erfarenhet inom elevrörelsen, vilket syns i hans engagemang och 
skarpa, grundade analyser. Efter snart två år i sin elevkårsstyrelse har Theodor grundlig erfarenhet 
av att driva, utveckla och etablera en nystartad elevkår. Det är ett perspektiv som valberedningen ser 
som väldigt värdefullt i styrelsen. Theodor besitter en förmåga att göra strategiska analyser på rätt 
nivå och ser flera utvecklingsmöjligheter för organisationen, däribland att verka för bredare spridning 
av elevkårer både geografiskt över landet och på olika typer av gymnasieskolor. Den värnplikt Theodor 
står inför under en större del av mandatperioden är kandidaten själv medveten om kan komma att 
delvis bli svårkombinerat med styrelsens kalendarium. Valberedningens bedömning är att Theodor till 
trots, utifrån sitt påvisade ansvarstagande, engagemang och målmedvetenhet, kommer kunna utföra 
styrelseuppdraget på ett tillförlitligt sätt. I Theodor får styrelsen en klok, lugn och metodisk ledamot 
med nytänkande idéer för att effektivt tackla de utmaningar organisationen står inför.  



Ledamot: Tove Larsson

Födelseår:   2002

Studentår:    2021

Boendeort:     Växjö

Gymnasieskola:       Katedralskolan Växjö

Elevkår:   Elevkåren vid Växjö Katedralskola

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande (verksamhetsår 20-21), 
  eventansvarig (verksamhetsår 19-20)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   -

Gymnasieutbildning: Naturvetenskaplig linje kombinerat med RIG friidrott

Högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Nuvarande sysselsättning:  Studerar heltid i Barcelona via Linnéuniversitetet

Kontakt:  tovelarsson58@gmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   Verksamhetsledare inom RKUF, 2021-. 
  Aktiv i IFK Växjö (som idrottare, funktionär och medlem), 2012-.

Tove säger:
“Medlemmar i Sveriges Elevkårer,

Redan innan jag började gymnasiet så visste jag att jag ville engagera mig i elevkåren. Då visste jag inte 
hur många timmar jag skulle komma att lägga ner i kårrummet på styrelsemöten, i aulan fipplandes 
med sladdar inför debatter, i rektorns kontor argumenterandes och hemma hos mina kårkompisar för 
teambuilding. Timmar som var lärorika, prövande, intensiva, men framförallt så otroligt roliga. Efter 
mina år i styrelsen har jag på nära håll fått uppleva hur viktiga elevkårerna är, både för sammanhåll-
ning och för påverkan. Som ordförande under coronavåren vet jag hur stor skillnad elevkåren kan göra, 
och hur långt man kan komma genom envist engagemang.

Elevkåren bör vara en självklar del på varje skola, då de är så viktiga för skolans elever och dess möjlighet
till påverkan över sin egna skolgång. Lika självklar bör Sveriges Elevkårer vara när skolpolitik diskuteras 
nationellt, för att elevernas perspektiv ska få synas. Allt för ofta när beslut som rör eleverna tas, har 
man inte tagit hänsyn till de som faktiskt kommer påverkas av besluten, det vill säga eleverna. För att 
Sveriges Elevkårer ska fortsätta vara en given röst för Sveriges gymnasieungdomar tror jag att styrelsens
representanter måste vara pålästa och högljudda. Det är egenskaper jag anser mig besitta och som jag 
tar med mig under mandatperioden om jag får ert förtroende som styrelseledamot.

Jag tror att jag kan vara en bra tillgång för Sveriges Elevkårers styrelse och hoppas att även ni med-
lemmar delar den uppfattningen och vill ge mig ert förtroende. Under mandatperioden vill jag vara med 
och stärka organisationen som helhet, dess medlemsorganisationer men även de andra styrelsemed-
lemmarna. Jag hoppas kunna göra verklighet av de beslut som ni medlemmarna tar på kongressen, 
och jag hoppas såklart också att ett av dem besluten är att välja in mig i styrelsen!

Allt gott,

Tove”



Valberedningens motivering:
Tove utstrålar en härlig och positiv energi som verkligen smittar av sig. Hon entusiasmerar med sina 
visioner för organisationen framåt där hon framhåller vikten av långsiktighet, vilket hon menar att 
styrelsen bör verka för att även gräsrotsrörelsen ska genomsyras av eftersom den naturligt höga om-
sättningen av förtroendevalda kan utgöra en riskfaktor. Tove bidrar med både ett lokalt perspektiv från 
sin elevkår och som elev på ett idrottsgymnasium samt ett regionalt perspektiv från ordförandeskapet 
i Kronobergs Elevkårer. I sin kandidatur framhåller hon vikten av Sveriges Elevkårers gemensamma 
mötesplatser och ser gärna att dessa breddas. Valberedningen ser en stark och engagerad ledamot i 
Tove med skinn på näsan som inte räds att uttrycka sina åsikter i styrelserummet. De strategiska analyser
hon gör tar avstamp i organisationens rådande förutsättningar, som exempelvis bidragsberoendet, 
vilket visar på en påläst och medveten kandidat. Valberedningens bedömning är att Tove kommer 
utgöra en värdefull trygghet och stabilitet i ledamotsgruppen.   



Valberedningens 
 förslag till revision
Valberedningens förslag till revisionsbyrå med 
huvudansvarig auktoriserad revisor

Valberedningen har, i dialog med sittande presidium, inte sett några skäl till att inte fortsätta samarbetet 
med KPMG. Fredrik Sjölander låter meddela att han gärna fortsätter sitt arbete och därmed står till 
förfogande för omval som auktoriserad revisor för Sveriges Elevkårer. Den auktoriserade revisorn 
kommer genomföra granskning av intern kontroll, förvaltning och räkenskaper samt årsredovisning 
och finnas tillgänglig för dialog med organisationens förtroendevalda. 

Valberedningens förslag till revisionbyrå med huvudansvarig revisor: 

Fredrik Sjölander, KPMG



Valberedningens förslag till lekmannarevisorer

Lekmannarevisor:  Max Otterman

Födelseår:   1999

Studentår:    2018

Boendeort:     Stockholm

Gymnasieskola:       Södra Latins gymnasium

Elevkår:   Södra Latins elevkår

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

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   Styrelseledamot (2017–2018), 
  Ordinarie lekmannarevisor (2021-2022)

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Förvaltningspolitik 1, Stockholms universitet (HT-2019), 
  Politices kandidatprogram, Uppsala universitet (VT-2020 till nu)

Nuvarande sysselsättning:  Student

Kontakt:  max.otterman@sverigeselevkarer.se

Andra relevanta erfarenheter:   Projektledare, Barnombudet i Uppsala län (2018-nu);  
  Ekonomiadministratör, Föreningen Knas Hemma (2020-nu);   
  Ersättare, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 
  i Huddinge (2018–2019)

Max säger:
“Det känns som att det var igår som jag författade min första kandidatur till ordinarie lekmannarevisor 
för Sveriges Elevkårer. I själva verket har ett och ett halvt år passerat och denna mandatperiod lider nu 
mot sitt slut.

I min förra kandidatur beskrev jag den betydelse elevrörelsen har för samhället och för alla de personer 
som engagerar sig i en elevkår någon gång under sin gymnasietid. Elevrörelsen är för många det första 
steget i ett livslångt ideellt engagemang och bidrar till att fostra nya generationer av ideellt aktiva som 
för med sig elevrörelsens principer och anda till nya engagemang och uppdrag.

Mitt eget samhällsengagemang har präglats starkt av min tid i elevrörelsen, först i min lokala elevkår, 
senare som styrelseledamot för Sveriges Elevkårer och nu senast som ordinarie lekmannarevisor. 
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 
under ytterligare en mandatperiod.

Under de två senaste åren har jag tillsammans med min revisorskollega Mathias arbetat för att utveckla 
och standardisera lekmannarevisorernas arbete och processer. Vi har arbetat både granskande och 
rådgivande för att säkerställa att förvaltningen av organisationen sker i enlighet med medlemmarnas 
beslut. Samtidigt ser vi att det finns mer arbete att utföra som jag hoppas fortsätta med nästa mandat-
period.

Med stor personlig integritet och pragmatisk inställning vill jag bidra till revisionens gemensamma 
arbete de kommande två åren. Jag hoppas på ert förnyade förtroende

Max Otterman”



Valberedningens motivering:
Med sin gedigna organisationserfarenhet som tidigare styrelseledamot och som sittande lekmannarevisor
har Max goda förutsättningar att fortsätta sitt arbete som lekmannarevisor när han nu ställer upp 
för omval. Max besitter bred analytisk förmåga, noggrannhet och integritet som vi bedömer är värde-
fulla egenskaper i revisionen. I sin kandidatur framhåller han vikten av att revisionen dokumenterar 
sitt arbete för framtiden, något som är påbörjat under denna mandatperiod och som valberedningen, 
precis som Max själv, ser ett värde i att det arbetet får fortsätta. Valberedningens bedömning är att 
Max kan axla uppdraget som granskande och rådgivande lekmannarevisor på ett tillförlitligt sätt och 
utföra uppdraget med organisationens bästa i åtanke. Med en politices kandidatexamen i bagaget ser vi 
även att Max formella kompetens kommer komplettera Eriks förmågor och bakgrund till en bra helhet 
för revisionen under kommande mandatperiod. När organisationen går mot tuffare tider utgör Max en 
viktig stomme i en trygg och stabil revision. 



Lekmannarevisor: Erik Kochbati

Födelseår:   1997

Studentår:    2016

Boendeort:     Uppsala

Gymnasieskola:       Hulebäcksgymnasiet

Elevkår:   Hulebäcks Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande (2014–2015)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   Vice Ordförande (2017–2018), Styrelseledamot (2015–2016) 

Gymnasieutbildning: Ekonomiprogrammet, inriktning juridik 

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Juristprogrammet (2016–2023) 

Nuvarande sysselsättning:  Student

Kontakt:  erik.kochbati@hotmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   -

Erik säger:
“Jag tror jag är lämplig till rollen som lekmannarevisor tack vare mina kunskaper i juridik och ekonomi, 
och förståelse för organisationen. Inom Sveriges Elevkårer har jag varit medlem, styrelseledamot och 
vice ordförande.

Organisationens verksamhet, kärnvärden, mål och styrning är områden som jag kan väl. Detta är vad 
lekmannarevisionens granskning främst ska fokusera på, tillsammans med styrelsens arbetsprocesser. 
Genom en väl utförd granskning ska medlemmar kunna känna sig trygga med att medlemsbeslut 
införlivas korrekt, och att organisationen sköts ordentligt mellan kongresser och årsmöten. Utifrån 
min bakgrund är jag lämpad att genomföra den granskningen.

Elevrörelsen var under många år mitt hem, men nu har jag haft distans till den en längre tid. De personer 
som jag mötte under mina aktiva år gav mig hjälp, inspiration och väldigt många fina minnen. Grunden 
till detta är den verksamhet som elevkårerna i Sverige, och Sveriges Elevkårer, bedriver. Om jag på 
något sätt kan bidra med ett litet strå till den stack som elevrörelsen är, står jag till förfogande.”

Valberedningens motivering:
Erik har med sin tidigare erfarenhet av organisationen som först styrelseledamot och därefter vice 
ordförande en bred organisatorisk förståelse med goda och relevanta kunskaper om exempelvis det 
pågående strategiarbetet och sparfonden för att lyfta ett par exempel. Han resonerar klokt kring 
lekmannarevisionens funktion och framhåller vikten av att arbeta proaktivt och vara tillgänglig för styr- 
elsen. Han bär med sig relevanta kunskaper från pågående juridikstudier som valberedningen menar 
kommer vara viktiga i revisionen och därmed utgöra en trygghet för organisationen. Erik har även varit 
ifrån organisationen under en längre period vilket ger en värdefull distans. Därtill utstrålar han stor 
professionalism, god kommunikativ förmåga och integritet. Valberedningens bedömning är att Erik 
kan axla uppdraget som granskande och rådgivande lekmannarevisor på ett tillförlitligt sätt och utföra 
uppdraget med organisationens bästa i åtanke. Hans formella kompetens kommer komplettera Max 
förmågor och bakgrund till en bra helhet för revisionen under kommande mandatperiod. När organisa-
tionen går mot tuffare tider utgör Erik en viktig stomme i en trygg och stabil revision. 



Övriga valbara kandidater
Andra vice ordförande:  Edvin Johansson

Födelseår:   2003

Studentår:    2022

Boendeort:     Göteborg

Gymnasieskola:       Ingrid Segerstedts Gymnasium

Elevkår:   Ingrid Segerstedts Elevkår

Uppdrag i elevkåren:  Ordförande (2021–2022), Vice ordförande (2020–2021), 
  Lekmannarevisor (pågående)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   -

Gymnasieutbildning: Samhällsprogrammet

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Freds- och konfliktkunskap (kurs)

Nuvarande sysselsättning:  Student

Kontakt:  mail@edvinjohansson.se

Andra relevanta erfarenheter:   Vice ordförande - Sveriges Elevråd, 
  Ordförande - Ungdomsfullmäktige Göteborg, 
  Nominerad till Kompassrosen - Konungens Stiftelse 
  Ungt Ledarskap,  

Edvin säger:
“De senaste två åren har varit utmanande för elevkårerna ute i landet, idag ser vi en elevrörelse som 
är ännu starkare. Det är elevkårerna och drivet bakom som är att tacka för att den utvecklingen. Ni är 
elevernas röst i skolan och förtjänas att höras av såväl rektorer som av de politiker som bestämmer.

Efter att ha suttit som ordförande för elevkåren på min gymnasieskola har jag fått möta en rörelse 
vars kärna utgörs av driv och engagemang. I samband med detta har jag haft flera förtroendeuppdrag, 
senast som vice ordförande för Sveriges Elevråd.

Jag vill fortsätta jobba för nå Sveriges Elevkårers vision om att det ska finnas en framgångsrik elevkår 
på varje gymnasieskola i Sverige. Sveriges Elevkårer är idag en stark och stabil organisation med en 
växande medlemsbas. Med Strategi2025 i ryggen som formar utvecklingen framåt där kvalitativa mål 
står i fokus ser jag hoppfullt på framtiden.

För att nå visionen krävs det att vi fokuserar på en mer anpassad medlemsservice som når ut till med-
lemmar i hela landet, bredare finansiering och inte minst en starkare gemenskap. Jag vill jobba för att 
minska avståndet som finns mellan styrelsen och medlemmarna, något som jag tror är avgörande. I 
slutändan är det ni, elevkårerna, som är elevrörelsen och Sveriges Elevkårer.

Genom min breda erfarenhet av såväl elevrörelsen som engagemang på lokal och nationell nivå hoppas 
jag ödmjukt på ert förtroende att få bidra till att utveckla organisationen framåt.

/Edvin” 



Andra vice ordförande:  Rebecka Rådkvist

Födelseår:   2001

Studentår:    2020

Boendeort:     Uppsala

Gymnasieskola:       Westerlundska Gymnasiet

Elevkår:   Westerlundskas Elevkår

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

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   Styrelseledamot (2020–2022)

Gymnasieutbildning: Naturvetenskapsprogrammet

Högskole- eller 
universitetsutbildning: Politices kandidatprogrammet vid Uppsala universitet 
  (2020–2023)

Nuvarande sysselsättning:  Studerande

Kontakt:  rebecka.radkvist@gmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   Ordförande Uppsala politicesstuderande 2021–2022, 
  Lekmannarevisor Uppsala politicesstuderande 2022–2023, 
  Representant från styrelsen - Level Up 2022, 
  Seglarskoleansvarig 2019–2020

Rebecka säger:
“Jag hittade Sveriges elevkårer sent i min gymnasiekarriär, det var först i trean som jag tillsammans 
med några andra återstartade den sovande elevkåren på Westerlundska gymnasiet och blev ordförande. 
När jag väl hittade elevkårssverige och vår fantastiska organisation gick det fort fram. Årsmöte19 var 
där det började på riktigt, jag fick träffa andra som brann för samma sak som mig och se vilka möjlig-
heter man som medlem har att påverka när min kårs motion skapade förändring i organisationen och 
resulterade i det vi idag känner som nystartsbidraget.

Efter Årsmöte19 fanns ingen tvekan, jag skulle kandidera till Sveriges elevkårers styrelse, att jag sedan 
fick möjligheten att sitta i styrelsen har jag er medlemmar att tacka för. Idag har jag suttit som ledamot 
i Sveriges elevkårers styrelse i ett och ett halvt år. Under den tiden har jag sett kårer gå under till följd 
av Corona, däribland min gamla kår. Jag har också sett kårer visa på fantastisk kämparglöd och innova- 
tionsförmåga för att hjälpa sina medlemmar härda ut under distansundervisningen. Jag har fått vara 
med och göra skillnad för alla sveriges elever och för alla våra medlemmar. Jag har fått bevittna den 
otroliga kraft som finns i elevrörelsen. Den kraften vill jag fortsätta vara del av och göra starkare.

Mandatperioden framför oss ställer höga förväntningar på den kommande styrelsen i en tid av kvalitativ
uppväxling i linje med Strategi2025 och ekonomisk omställning då organisationen inte längre som 
under pandemin kan spara bidragsmedel från föregående år. Jag hoppas och tror att mina erfarenheter 
från den senaste mandatperioden kan vara en tillgång i en tid av stor förändring för organisationen. 
Jag hoppas också att mina kompetenser som statsvetare, där jag påbörjat min kandidatuppsats om 
civilsamhällsorganisationers möjlighet till politiskt inflytande, kan vara en tillgång i arbetet. Tillsammans 
med styrelsen vill jag förvalta vår fantastiska organisation och ta oss närmare visionen om en fram-
gångsrik elevkår på varje gymnasieskola i Sverige.

Tack för det förtroende jag på Kongress20 fick som ledamot, det har i snart två års tid varit en ära och 
en lycka. Nu hoppas jag åter ödmjukast på ert förtroende som andre vice ordförande.

//Rebecka”



Styrelseledamot:  Pontus Dahlén

Födelseår:   2003

Studentår:    2023

Boendeort:     Uppsala

Gymnasieskola:       Grillska Gymnasiet Uppsala (2019–2020) 
  /Katedralskolan Uppsala (2020–2023)

Elevkår:   Elevkåren Katedral

Uppdrag i elevkåren:  Ekonomiansvarig (2021–2022), Vice ordförande (2022–2023)

Tidigare uppdrag inom 
Sveriges Elevkårer:   -

Gymnasieutbildning: El- och energiprogrammet inriktning Dator- och kommunikations-
  teknik (2019–2020), Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning  
  Samhällsvetenskap (2020–2023)

Högskole- eller 
universitetsutbildning: -

Nuvarande sysselsättning:  Gymnasiestudent

Kontakt:  Pontus.dahlen.uppsala@gmail.com

Andra relevanta erfarenheter:   -

Pontus säger:
“Kära kongressen,

Jag sitter för närvarande med i Elevkåren Katedrals styrelse som Vice ordförande, men har även suttit 
ett år innan det som ekonomiansvarig. I och med mitt år som ekonomiansvarig så har det gjort att jag 
även nu får hålla en del koll på kårens ekonomi, dock såklart i mindre mån än tidigare. 

På Katedralskolan pluggar jag Samhällsvetenskapsprogrammet, med inriktning Samhällsvetenskap.

Jag sitter även i Uppsalas Elevkårer som ledamot, vilket som namnet antyder såklart innebär ett ansvar 
för elever i hela Uppsala.

I och med mina positioner inom elevkårstyrelserna, samt av att ha deltagit på Årsmöte21, så anser jag 
mig ha relativt bra koll på hur formalian fungerar, men känner även att det tyder på en drivkraft och ett 
starkt intresse för elevkåren samt elevpåverkan överlag.

Jag söker positionen som ledamot på grund av min erfarenhet av elevkåren, men även för att jag tycker 
att det är något av det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Det engagemanget som elevkåren har gett mig 
de senaste åren är något jag vill fortsätta med och hjälpa till att utveckla andra elevkårer i hela Sverige. 
Eftersom jag kommer från en stor elevkår har vi alltid klarat oss bra, med många traditioner och ett 
gott kapital som gjort att vi nästan aldrig behövt oroa oss över ifall vi har råd med aktiviteter eller inte. 
Jag vet däremot också om att många elevkårer är mycket mindre än våran, vilket är varför jag söker 
till ledamot i Sveriges Elevkårers styrelse, för att ge andra den möjlighet som jag har fått genom min 
elevkår. Jag känner att jag vill förbättra vardagslivet för elever genom att fortsätta utveckla elevkårer, 
stora som små, genom hela riket.

Vi ses på Kongress22! :)

//Pontus Dahlén”



Ej längre valbara
Se förteckning över kandidater som någon gång mellan kandidaturstoppet och valbilagans presenterande 
valt att dra tillbaka sin kandidatur. Dessa kandidater är således inte längre valbara till förtroendeuppdrag 
på Kongress22. Med hänsyn till kandidaternas integritet anges inte skäl till tillbakadragen kandidatur.

Andra vice ordförande:
Abdelrahman Eldib – Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm, 2004

Arve Ninde – Per Brahe Gymnasiet, 2005

Igor Lindegren – Midgårdsskolan, 2003

Tilde Emilsson – Minervagymnasiet, 2003

William Lyrstrand – Sundsta-Älvkullegymnasiet, 2003

William Oldenborg – Nolaskolan, 2005 

Styrelseledamot:
Albin Mattson – Hvitfeldtska Gymnasium, 2004

Alexander Tjörnå – Anna Whitlocks gymnasium, 2003

Astrid Gustavsson – Dragonskolan, 2003

Bahar Safari – Hvitfeldtska Gymnasiet, 2004

Carl Petterson – Berzeliusskolan, 2004

Elsa Gustafsson – Bäckängsgymnasiet, 2002

Hadil Mohamed – Dragonskolan, 2004

Jonathan Hoppe – Katedralskolan Uppsala, 2003

Julius Larsvik – Hvitfeldska Gymnasiet, 2002

Kevin Bui – Hvitfeldtska Gymnasiet, 2001

Kevin Karlsson – Hvitfeldska Gymnasiet, 2005

Linus Wesslén – Procivitas Uppsala, 2004

Sixten Lennmyr – Rosendalsgymnasiet, 2004

Zelda Sjöström – Anna Whitlocks gymnasium, 2005

Lekmannarevisor: 
Ebba Sandin Sundkvist – Folkungaskolan, 1999




