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MOTIVERINGAR STYRELSE
Valberedningens förslag till ordförande
Alban Kjellgren Axlund
Alban säger:
“Med stort engagemang och med hjärtat hos elevrörelsen vet jag vad
som krävs för att driva denna organisation framåt. Jag har i min tidigare roll
som vice ordförande för Sveriges Elevråd fått stor erfarenhet, kontakter och
djup förståelse för organisationen och är redo att från dag ett kunna ta
över ordförandearbetet. Att dessutom varit lokalt aktiv som ordförande
2016–2017 på Engelbrekts elevkår, som blev årets största och bästa
elevråd under mitt ordförandeskap, ger en god förståelse för vad som är
viktigt på riktigt för elevrörelsen.
För mig är det otroligt viktigt att medlemmarna känner att deras åsikter
tas tillvara på, och det är för mig högt prioriterat att löpande under året
kunna inhämta era röster i frågor för vår organisation. Era frågor ska alltid
vara mitt och styrelsens största fokus.
De som känner mig vet att jag är social, driven och engagerad i allt jag
gör, samt att jag har de många viktiga ledarskapsförmågor som krävs för
att driva styrelsen och organisationen framåt. Om ni inte ännu träffat mig
är ni varmt välkomna att höra av er till mig eller prata med mig under
årsmötet, så kan jag berätta mer om vilka visioner jag har för att göra vår
organisation bättre.
Jag har erfarenhet och ledarskapet, jag har engagemang och ett brett
kontaktnät, jag har förståelsen för organisationen och visionerna som
krävs för uppdraget. Därför ställer jag upp som ordförande för Sveriges
Elevråd.”
Valberedningens motivering
Under de senaste två mandatperioderna har Alban visat på ett starkt
engagemang för organisationen. Men en god insyn i presidiet det
senaste året såväl som en historisk insikt och vision för framtiden, har
Alban imponerat på valberedningen både i styrelserummet och i hur
han har representerat organisationen externt. Givet sin kompetens och
sitt brinnande engagemang både för elevrörelsen som för Sveriges
Elevråd som helhet, är valberedningen övertygade om att Alban
kommer att värdera uppdraget högt och ta det eventuella förtroendet
på högsta allvar, med stor respekt gentemot medlemmarna.

Valberedningen ser Alban som en naturlig och ödmjuk ledare, som är
pedagogisk och lyhörd med en hälsosam syn på rollen som ordförande.
Valberedningen har därför fullt förtroende för att Alban kommer att leda
organisationen framåt på ett hållbart och inkluderande sätt.

Motkandidat ordförande
Leo Gerdén
Leo säger:
“Kära medlem,
Sveriges Elevråd är en organisation som växer, men samtidigt har en
enorm potential vi inte tar tillvara på. Under min högstadietid lyckades
jag omvandla Höglandsskolans Elevråd från en grupp ledd av rektorn till
ett självständigt elevråd med en stabil grund, uppskattade aktiviteter och
där vi gjorde allt vi kunde för att öka tryggheten på skolan. Den resan vill
jag att fler elevråd runt om i landet ska kunna göra.
Jag vill att vi ska vara den starkaste rösten i den skolpolitiska debatten. Vi
ska vara ute i media och stå upp för en skola som ser till varje enskild elev,
rätten till fria elevråd och minska den psykiska ohälsan. Jag har erfarenheterna både av att arbeta utåt mot media och politiker, men också av
att utveckla och hjälpa elevråd, vilket vi måste bli ännu bättre på.
Jag har arbetat som ledamot för Sveriges Elevråd, krönikör, kampanjledare, turnéledare, elevrådsordförande och avdelningsordförande i ett ungdomsförbund. Samtidigt har jag tydliga visioner; det
ska finnas ett självständigt elevråd på varje skola i Sverige. Därför ber jag
om medlemmarnas förtroende att få bli ordförande för Sveriges Elevråd.”

Valberedningens förslag till vice ordförande
Sandra Pernkrans
Sandra säger:
“Jag fick inte chansen att möta elevrörelsen på riktigt förrän jag gick i
gymnasiet. Där och då, första dagen i ettan, möttes jag av en kärlek,
ett engagemang och en trygghet jag aldrig mött förut. Elevkåren och
elevrörelsen blev en del av mig. Jag hade önskat att jag hade fått utlopp
för mitt engagemang tidigare, och att jag och resterande elever på min
högstadieskola hade getts förutsättningar att ha ett fungerande elevråd
så att vi kunde påverka vår skoltid såväl som fylla korridorerna med liv.
Sveriges Elevråd ska se till att våra medlemmar får bättre förutsättningar
för att kunna organisera sig, dels genom internt stöd som genom ett
externpolitiskt arbete, och där vill jag sätta fokus under kommande

verksamhetsår. Därför kandiderar jag till vice ordförande och jag hoppas på
ert förtroende.
Vi ses på årsmötet!”
Valberedningens motivering:
Med tidigare erfarenhet från styrelsen efter ett år som ledamot liksom
erfarenheter av ledarskap, har Sandra i intervjuerna visat på egenskaper
och synsätt som valberedningen anser kan komplettera den föreslagna
ordförande väl. Sandras driv och vilja att utveckla Sveriges Elevråd med
en enligt valberedningen sund syn på förtroendeuppdraget och medlemmarnas roll i organisationen tror vi kommer att gynna styrelsens arbete
och bidra till ett gott samarbete i styrelserummet.

Motkandidat vice ordförande
Melvin Petersén
Melvin säger:
“Sveriges Elevråd är idag en organisation som ger elevråd resurser och
förutsättningar att bli stora och drivkraftiga på sin skola. Sveriges Elevråd
har dock en del interna problem. Organisationen är toppstyrd och ger
styrelsens ordförande och vice ordförande för mycket makt. Många
medlemmar känner även att de inte har någon makt över hur organisationen styrs och beslut fattas utan styrelsens vetskap. Det vill jag ändra
på, därför kandiderar jag till vice ordförande.”

Motkandidat vice ordförande
Emma Forsgren
Emma säger:
“Sedan våren 2016 har jag samlat perspektiv från mitt egna elevråd,
som styrelseledamot i Sveriges Elevråd och genom förtroendeuppdrag
hos andra organisationer kopplade till elevrörelsen. Som många av er,
var första gången jag närvarade på Sveriges Elevråds årsmöte som en
representant för mitt elevråd.
Lägg er röst på mig om ni vill ha en vice ordförande som är oberoende
från närliggande organisationer och som prioriterar Sveriges Elevråd,
någon som kan representera elevråden och kämpa för att förbättra era
förutsättningar. Utan er, medlemmarna, vore Sveriges Elevråd ingenting!”

Styrelseledamot
Frans Börjesson
Valberedningens motivering:
Genom sitt nuvarande engagemang i Engelbrekts Elevkår liksom en god
inställning och attityd gentemot organisationen, tror vi att Frans kommer
att vara en viktig tillgång i styrelserummet. Frans har i intervjuprocessen
visat på en förståelse för Sveriges Elevråd, en bra syn på medlemmarnas
roll i organisationen samt ett driv och engagemang för uppdraget som
valberedningen värdesätter högt.

Styrelseledamot
Erik Ejvinsson
Valberedningens motivering:
Erik har imponerat på valberedningen i intervjuerna genom att visa att
han kan tänka strategiskt och se organisationen i ett långsiktigt perspektiv.
Valberedningen tror att Erik, givet sin unga ålder och nuvarande elevengagemang på högstadiet, kan bidra med ett färsk perspektiv och ett
nytänk som kan förankras väl i styrelsearbetet.

Styrelseledamot
Lova Lindé
Valberedningens motivering:
Lova har i sin kandidatur visat på en energi och glädje inför uppdraget
som valberedningen tror kan bidra till en god stämning i styrelserummet.
Med tidigare erfarenheter från elevrörelsen och ett brinnande engagemang för elevdemokrati och ungas rätt till organisering är valberedningen
övertygade att Lova kommer att ta uppdraget på stort allvar och vara
en viktig tillgång till styrelsens framtida arbete.

Styrelseledamot
Albert Vidfelt
Valberedningens motivering:
Albert har i intervjuprocessen visat på en stor organisatorisk kunskap,
på en mognad och en god social och kommunikativ kompetens. Med
tidigare erfarenheter av både elevråds-och elevkårsengagemang, visar
Albert på ett driv och ett perspektiv som valberedningen tror kommer att
bidra väl till styrelsen och organisationen utveckling framåt.

Styrelseledamot
Martin Strömgård
Valberedningens motivering:
Genom sin pågående högstadieutbildning kommer Martin att bidra till
styrelsen genom en insyn i vardagen för högstadieelever. Med en bra
syn på medlemmarnas betydelse för organisationen samt ett sunt fokus
inför det kommande året är valberedningen övertygade om att Martin kommer att delta aktivt i styrelserummet och genom sitt nuvarande
engagemang i Engelbrekts Elevkår likaså även utgöra en länk mellan
styrelsen och medlemsorganisationerna.

Styrelseledamot
Klara Dimmlich
Valberedningens motivering:
Med en bred erfarenhet från Hulebäcks Elevkår samt andra föreningar
och sammanslutningar, har Klara visat på en god erfarenhetsbas och
samarbetsförmåga. Elevers rättigheter att engagera sig och påverka sin
skoltid är något Klara brinner för, och därför är valberedningen övertygade att hon kommer att bidra till styrelsens arbete genom bl.a. en
vilja att öka möjligheterna för elevers organisering på övre grundskolan.

Vakant

MOTIVERINGAR REVISION
Lekmannarevisor
Sasha Steneram
Valberedningens motivering:
Sasha har en gedigen erfarenhet av revisionsarbete, främst genom att
ha varit en del av Sveriges Elevråds revision i drygt tre år tid. Hon har
under en lång tid visat på ett tydligt engagemang och en lojalitet till
organisationen. Valberedningen lägger stolt Sasha på förslag till lekmannarevisor för ytterligare en mandatperiod.

Lekmannarevisor
Theo Nyman
Valberedningens motivering:
Med en bred erfarenhetsbas från sina elevkårsengagemang i Helsingborg, tillträdde Theo revisionen för två år sedan och har sedan dess utvecklat ett nära samarbete med Sasha som vi i valberedningen värderar
högt. Därför lägger vi Theo på förslag för ytterligare en mandatperiod.

Revisionssuppleant
Rebecca Petersson
Valberedningens motivering:
Som ekonomistudent vid Lunds universitet med en förhoppning om en
framtida karriär som revisor, tror vi i valberedningen att Rebecca
kommer att bidra till revisionen genom ett stort intresse för revisionsarbete. En närliggande anknytning till resterande delar av revisionen rent
geografiskt möjliggör även för ett nära samarbete utan tydliga hinder.

Revisionssuppleant
Alice Boogh
Valberedningens motivering:
Alice studerar ekonomi på universitetet i Lund och kandiderar till
Sveriges Elevråds revision med en förhoppning att få en större inblick i
hur en revision mer praktiskt arbetar. Givet hennes teoretiska förkunskaper
har vi i valberedningen ett stort förtroende för att hon kommer att utgöra
ett värdefullt stöd till resterande revision i rollen som revisorssuppleant.

MOTIVERINGAR VALBEREDNING
Valberedningens ordförande
Sigrid Bernulf
Valberedningens motivering:
Med sina tre år i valberedningen i bagaget sitter Sigrid på en unik erfarenhet, insikt och kompetens relevant för uppdraget som valberedningens ordförande. Under denna mandatperiod har Sigrid visat på
ett imponerande kontaktnät och förmåga att socialisera, peppa och
motivera andra att söka sig till Sveriges Elevråd. Med ett djupgående
engagemang för elevrörelsen, elevdemokrati och organisationen är vi
övertygade om att hon kommer göra ett bra jobb för Sveriges Elevråds
fortsatta utveckling.

Valberedningsledamot
Lisa Danielsson
Valberedningens motivering:
Lisa har under det senaste året visat på ett outtröttligt engagemang i
valberedningsarbetet och har utgjort en vital del av valberedningen i ett
nära samarbete med valberedningens ordförande. Med en god social
förmåga och kompetens, en kunskap för och erfarenhet av elevrörelsen
samt ett brett kontaktnät ser valberedningen ett stort värde i Lisas fortsatta
engagemang inom organisationen.

Valberedningsledamot
Mons Hovde
Valberedningens motivering:
Under sina 15 år har Mons Hovde hunnit göra mycket. Med engagemang i ungdomsfullmäktige, diverse föreningar och sitt elevråd har
Mons relevanta kompetenser att hämta in inför verksamhetsåret. Han
har även visat på ett unikt och relevant kontaktnät som är användbart
för valberedningsuppdraget. Vidare har Mons visat på en stark vilja och
driv att engagera sig under året och prioritera ansvaret, samt ta det på
största allvar.

