
Motiveringar HT19 
 
Elsa Svahn- Ledamot  
Valberedningen har valt nominera Elsa Svahn till ledamot. Elsa har tidigare varit fadder inom 
novischeriet under två terminer och vill nu fortsätta vara engagerad inom sektionen. Hon är 
van att arbeta i grupp samtidigt som hon har mycket idéer, vilket är till en fördel då hon bland 
annat vill påverka utbildningen. Vi är övertygade om att Elsa kommer göra ett fantastiskt 
jobb som ledamot.   
 
Mikaela Persson- Ledamot  
Mikaela söker för andra gången ledamot. Tidigare har hon varit en hjälpande hand och en 
positiv tillgång till styrelsen. Mikaelas energi och idéetänkt är till en fördel då hon vill 
fortsätta verka för socionomerna på Socialhögskolan. Valberedningen  
sätter stor tilltro till att  Mikaela kommer att fortsätta göra ett bra jobb som ledamot.  
 
Kajsa Larsson- Ledamot 
Kajsa har tidigare varit fadder och general inom novischeriet. Kajsa är bra på att strukturera, 
planera och genomföra sina idéer. Hon vill vara en del i styrelsen och startar lika gärna egna 
projekt som att hjälpa andra utskott. Dessutom ser hon långsiktigt på sitt engagemang i 
sektionen. Därför tror valberedningen att Kajsa skulle passa väldigt bra som ledamot. 
 
Linnéa Benson- Sociala utskottet 
Linnéa har under denna termin varit med i styrelsen som ledamot och bidragit enormt 
mycket. Hon är strukturerad, har visat stort engagemang och hjälp andra utskott under 
terminens gång. Linnéa vill arbeta mer för studenterna och vill öka gemenskapen mellan 
studenterna och samhällsvetarkåren. Linnéa sitter på mycket idéer och därför är 
valberedningen övertygad om att Linnéa kommer göra ett utmärkt jobb.  
 
Anton Silverbern- Novischeriet  
Anton är en mycket glad och taggad person. Anton har redan flera idéer på vad han 
tillsammans med sitt blivande fadderteam ska genomföra. Anton tycker det ska bli kul att 
utveckla novischperioden och valberedningen kan inte tänka sig en mer lämpad person till att 
ansvara för kommande novischperiod.  
 
Elvira Hansson- Kreativa utskottet  
Elvira som tidigare varit novischgeneral vill ta fram sin kreativa sida genom kreativa 
utskottet. Hon vill fortsätta sitt engagemang inom sektionen genom sin kreativitet med filmer 
och nå ut till fler människor via våra sociala kanaler. Elvira har många nya idéer och 
samtidigt en vilja att fortsätta med sektionens kreativa profil. Tack vare hennes stora intresse 
för marknadsföring och kreativitet tror valberedningen att Elvira skulle vara en fantastisk 
ansvarig för kreativa utskottet.  
 
Klara Asklund- Studentrepresentant i internationaliseringsgruppen  



Klara har tidigare suttit på posten studentrepresentant i internationaliseringsgruppen. Klara 
tycker det är viktigt att få in ett studentperspektiv gällande socionomutbildningen. Hon är en 
lösningsorienterad person som gärna kompromissar med andra för att göra Socialhögskolan 
bättre. Hennes driv för oss studenter och våra rättigheter får valberedningen tro att Klara 
kommer göra ett utmärkt jobb på posten.  
 
Elsa Ågren- Studentrepresentant  
Elsa är har både varit aktiv inom samhällsvetarkåren och socionomsektionen, då hon tidigare 
har suttit som ledamot och vice ordförande och söker nu posten studentrepresentant. Elsa 
sprider mycket positiv energi, är strukturerad och ansvarsfull. Som aktiv vill hon påverka och 
få förmedla studenternas åsikter vilket gör att valberedningen tror detta är en utmärkt post för 
Elsa. Vi kan inte rekommendera Elsa nog för den här posten.  
 
Angelica Forsell- Jämlikhetsutskottet + studentrepresentant  
Angelica har tidigare varit engagerad inom sektionen. Hon satt föregående termin på kreativa 
utskottet och har innan dess varit delaktig i arbetsgruppen för musikhjälpen. Utöver dessa 
erfarenheter har hon även varit aktiv i samhällsvetarkåren, samt PR och kassör för 
Kärleksakuten. Angelica är väldigt engagerad gällande jämlikhetsfrågor och sitter redan nu 
på en massa idéer hon vill genomföra till nästa termin. Därför tror valberedningen att 
Angelica kommer göra ett utmärkt jobb i jämlikhetsutskottet. Angelica söker även posten 
studentrepresentant.  
 
 


