
Motiveringar  
 
Mikaela Persson:  
Valberedningen väljer att nominera Mikaela Persson till utbildningsutskottet. Mikaela har två 
gånger tidigare suttit med i socionomsektionen och är väl medveten om hur styrelsen 
fungerar. Mikaela har tidigare suttit med som ledamot, men vill nu ta sig an ett större 
uppdrag. Hon vill förbättra sektionen och socionomutbildningen, men även få sin röst hörd 
och vill göra detta genom utbildningsutskottet. Vi är övertygade om att Mikaela kommer göra 
ett fantastiskt jobb som ansvarig för utbildningsutskottet.  
 
Maja Ljunggren:  
Valberedningen nominerar Maja Ljunggren till det sociala utskottet. Maja vill få sin röst hörd 
och vara med och påverka sektionen. Maja är en mycket driven person som gör saker 
helhjärtat och engagerar sig gärna i projekt. Sektionsarbete ser hon att hon hade passat 
perfekt för och är taggad för att sitta med till hösten. Valberedningen ser att Maja kan tillföra 
mycket energi till sektionen och är övertygade om att hon kommer göra ett utmärkt jobb på 
det sociala utskottet.  
 
Aron Selleck:  
Valberedningen nominerar Aron Selleck till novischeriutskottet. Aron har tidigare varit 
fadder och brinner för nollningen. Han vill vara med i nästa nollning tillsammans med sina 
vice generaler för att välkomna nya studenter till socionomprogrammet. Aron har tidigare 
suttit med i socionomsektionen och har därför erfarenhet av hur sektionsmöten och arbete går 
till. Aron ser även fram emot att engagera sig i andra projekt när novischeriperioden är slut. 
Vi är övertygade om att Aron kommer att göra ett grymt jobb som ansvarig för 
novischeriutskottet och, tillsammans med sina vice generaler, kommer att göra 
novischeriperioden HT20 till en spännande tid för nya studenter.  
 
Julia Bater:  
Valberedningen väljer att nominera Julia Bater till ledamot. Julia har en inblick i hur 
sektionen arbetar, men vill gärna själv testa på det. Hon visar engagemang för styrelsen och 
är redo för att skaffa mer erfarenhet genom sektionen. Julia tar sig an projekt helhjärtat och 
vill ta del av sektionen, både genom att starta egna projekt men även genom att hjälpa andra 
med deras. Vi är övertygade om att Julia kommer att göra ett utmärkt jobb som ledamot i 
socionomsektionens styrelse.  
 
Angelica Forsell:  
Valberedningen nominerar Angelica Forsell till ordförande för socionomsektionen. Angelica 
har två terminers erfarenhet av sektionen samt har en god inblick i hur styrelsearbetet går till. 
Hon har haft ett gott samarbete med samhällsvetarkåren och har dessutom suttit med som 
ordförande för kårens valnämnd. Angelica ska börja sin sista termin på socionomprogrammet 
och är spänd på att ta sig an ordförandeposten sin sista termin. Hon är en mycket organiserad 
person som tycker om att driva projekt men även arbeta mer administrativt. Angelica vill 



fortsätta ett starkt samarbete med kåren och är exalterad för nästa termins styrelse. 
Valberedningen ser att Angelica kommer att bidra med mycket engagemang och energi till 
styrelsen och är övertygade om att ordförandeposten är i säkra händer.  
 
Anton Silverbern:  
Valberedningen väljer att nominera Anton Silverbern till idrottsutskottet. Anton har suttit 
med som ansvarig för novischeriutskottet tidigare termin och vill nu fortsätta sitt arbete i 
styrelsen. Han är en person som intresserar sig för idrott överlag, men är speciellt intresserad 
av att öka samarbetet mellan sektionen och socionomernas fotbollslag. Anton är taggad på att 
starta upp mer projekt genom idrottsutskottet och vi är övertygade om att han kommer göra 
ett fantastikt arbete i styrelsen.  
 
Klara Asklund:  
Valberedningen nominerar Klara Asklund till ordförande för valberedningen. Klara har 
tidigare suttit med i socionomsektionens styrelse och tycker det ska bli spännande att 
engagera sig ännu en gång. Hon har en ambition att delta och stötta andra styrelsemedlemmar 
i olika arbetsgrupper. Klara sitter även som terminsombud och studentrepresentant, vilket ger 
henne en unik inblick som styrelsemedlem. Vi är övertygade om att Klara kommer göra ett 
superbt jobb och ser henne som en enorm tillgång till styrelsen.  
 
Elsa Ågren:  
Valberedningen väljer att nominera Elsa Ågren till det kreativa utskottet. Elsa har tidigare 
suttit med i styrelsen på två olika poster och vill nu testa på något nytt. Hon är en väldigt 
driven och engagerad person som är taggad på att ta sig an posten. Hon vill att sektionen ska 
synas samt är redo att hoppa in och hjälpa till i andra projekt. Elsa bidrar med mycket energi 
och glädje, vi är övertygade om att hon kommer att göra ett strålande jobb på det kreativa 
utskottet.  
 
Clara Ahlin:  
Valberedningen nominerar Clara Ahlin till ledamot. Clara är en positiv och glad person som 
vill engagera sig i styrelsen. Hon har tidigare varit fadder under novischeriet och känner sig 
nu redo att ta sig an styrelseuppdrag. Hon är öppen för att både backa upp och påbörja olika 
projekt och en styrka hon har är hennes goda anpassningsförmåga. Vi är övertygade om att 
Clara kommer bidra med mycket energi och idéer till styrelsen.  
 
Elin Schönning:  
Valberedningen nominerar Elin Schönning till ledamot. Elin är en väldigt driven person med 
positiv anda och inställning. Hon har många tidigare erfarenheter, vilket ger henne en god 
inblick i hur styrelsearbete fungerar. Elin är exalterad för att engagera sig i styrelsearbetet 
överlag, både genom att bidra till andras projekt men även starta egna. Hon har även en tanke 
om att förbättra samarbetet mellan Helsingborgs och Lunds studenter. Vi är övertygade om 
att Elin kommer att göra ett fantastiskt jobb som ledamot.  
 
Sandy Nguyen:  



Valberedningen väljer att nominera Sandy Nguyen till jämlikhetsutskottet. Sandy har många 
tidigare erfarenheter av att arbeta för jämställdhet och detta är något hon brinner för. Hon har 
många kreativa idéer för posten som hon vill påbörja i höst, hon är även öppen för samarbete 
med de andra posterna. Hon är van vid att ha många bollar i luften samtidigt och är en person 
med mycket energi. Sandy är en mycket öppen samt positiv person och vi är övertygade om 
att Sandy kommer att göra ett galant jobb på jämlikhetsutskottet.  


