Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

2016-09-30

PROTOKOLL
Valberedningen

Närvarande ledamöter
Lukas Olsson (vice ordförande) § 1 –
11
Theresa Fuchs (ledamot) § 1 – 11
Micha Hallberg (ledamot) § 10a, d, g,
h – 11

§ Ärende

Beslut/kommentar

1. Mötets öppnande

Vice ordförande förklarade mötet öppnat kl. 13:30,
2016-09-30.

2. Justering av röstlängd

Valberedningen beslutade
att justera röstlängden enligt ovan.

3. Val av justerare

Valberedningen beslutade
att utse Lukas Olsson till justerare.
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4. Val av mötessekreterare

2016-09-30

Valberedningen beslutade
att utse Theresa Fuchs till mötessekreterare.

5. Mötets behöriga utlysande

Valberedningen beslutade
att anse mötet behörigt utlyst.

6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

7. Fastställande av föredragningslistan

Valberedningen beslutade
att lägga till ny punkt 9: Nomineringar

8. Intervjutider

Intervjuer ajournerades 17:00, 2016-09-30
Intervjuer återupptogs 10:00, 2016-10-01

9. Nomineringar

a) Ledamöter kårstyrelsen (2)
Valberedningen beslutade
att
– nominera August Lindberg till en av
posterna.
– förslå vakantsättning för resterande post.
Valberedningens motivering
August Lindberg har erfarenhet av HTS bland annat
från filosofiska studentrådet och fullmäktige, samt
studiesociala utskottet och posten som månbas.
Utifrån sina tidigare erfarenheter i anser han att han
har utvecklats inom ledarskap och kommunikation,
samt förbättrat sin förståelse för HTS som
organisation. Augusts primära drivkraft är att främja
en bra arbetsmiljö på kansliet, både för presidiet och
övriga medlemmar. Utifrån rollen som arbetsgivare
skulle han vilja värna om presidiets välmående och
han är villig att avlasta presidiet under stressiga
perioder. August har konkreta idéer på hur man kan
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göra information om kåren mer lättillgänglig för nya
medlemmar och har en ambition att utveckla kårens
marknadsföring genom att bland annat tillämpa
rörlig bild som kommunikationskanal. Vi anser att
August kommer att komplettera den sittande
styrelsen med en vilja till samarbete och med
kreativa idéer.
b) Ledamöter arbetsgruppen för Hybrid (5)
Valberedningen beslutade
att
– nominera Elis Kaljuvee till en av posterna.
– föreslå vakantsättning av resterande fyra
poster.
Valberedningens motivering
Elis Kaljuvee är ny i HTS, men har ett stort intresse
att engagera sig mer i Lunds studentliv. Hon är en
social och stresstålig person, som har erfarenheter
av liknande projekt från studentlivet i Tartu,
Estland. Elis ser inga problem med att kontakta
företag och organisationer, och skulle gärna se över
möjligheten att även kontakta utländska företag.
c) Ledamöter utbildningsutskottet (4)
Valberedningen beslutade
att
– nominera Christopher Sandersjöö till en av
posterna.
– förslå vakantsättning av resterande tre poster
Valberedningens motivering
Christopher Sandersjöö är ny i HTS, men har
tidigare erfarenheter från studentkåren på Malmö
högskola. Han är redan insatt i mötesformalia och
organisationsstruktur, och vill gärna sätta sig in i
utbildningsutskottets arbete. I en grupp är
Christopher den som gärna tar på sig det praktiska
arbetet och han har inga problem att ta sig an nya
uppgifter.
d) Ledamöter sexmästeriet (8)
Valberedningen beslutade
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att

–
–

2016-09-30

nominera Alex Simac (Micha Hallberg
deltog inte i beslutet), Emelie Apelgren,
Lovisa Tillström till tre av posterna.
föreslå vakantsättning av resterande fem
poster

Valberedningens motivering
Alex Simac är ny i HTS, men har erfarenhet att
arrangera sociala evenemang från balkommittén i
gymnasiet. Alex är en idérik och stresstålig person
som tycker att det är viktigt att kombinera studierna
med sociala evenemang. Om han hade haft
obegränsade resurser skulle han köpa ett slott i
Provence för HTS alla sittningar och baler, samt
betala flygresan för samtliga medlemmar.
Emelie Apelgren har tidigare varit aktiv i andra delar
av HTS, och vill nu även engagera sig i att anordna
kårens sociala evenemang. Emelie tycker att det är
viktigt med sociala aktiviteter och upprätthållandet
av traditioner. Emelie har ett starkt intresse för
sittningskultur, men är även intresserad av att
organisera andra evenemang. Om hon hade haft
obegränsade resurser skulle hon anordna en bal för
HTS.
Lovisa Tillström är ny i HTS, men har erfarenhet av
andra delar av Lunds studentliv. Lovisa har många
kreativa idéer på sociala evenemang, som alternativ
till sittningar. Lovisa är en organiserad person och är
van att jobba med det praktiska under långa
arbetspass. Om hon hade haft obegränsade resurser
skulle hon anordna en finsittning för HTS
medlemmar i AF-borgen eller annan fin
universitetslokal.
e) Grafisk Designer (1)
Valberedningen beslutade
att nominera Gustaf Linnerborg.
Valberedningens motivering
Gustaf Linnerborg har erfarenhet från tidigare
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verksamhetsår som grafisk designer på HTS. Han är
driven att samarbeta mer med kårens övriga utskott
när det kommer till grafiskt material och
formgivning. Gustaf är även villig att arbeta med
kårens heraldiska delar.
f) Ledamöter i Lunära kommittén (3)
Valberedningen beslutade
att
– nominera Frida Lindberg till en av posterna.
– föreslå vakantsättning av resterande två
poster.
Valberedningens motivering
Frida Lindberg är ny i HTS, men har från
gymnasietiden erfarenheter att arrangera sociala
evenemang. Hon trivs med att jobba i grupp och är
van att ta initiativ och komma med kreativa idéer.
Frida tror på en god planering och är beredd att
lägga ner både tid och energi för att anordna nästa
Lunära högtid.
g) AF:s Stipendienämnd
Valberedningen beslutat
att nominera Ronja Lundgren.
Valberedningens motivering
Ronja Lundgren har en gedigen kunskap om HTS
och Lunds studentliv. Hon har även erfarenhet från
utanför studentlivet, där hon har jobbat med att
hantera projektansökningar. Denna erfarenhet är
något som Ronja tror att hon kan ta med sig in i
stipendienämnden. Ronja har även tidigare arbetat
med sekretessbelagda uppgifter och har en god
mötesvana.
h) Övriga förtroendeposter
Valberedningen beslutade
att föreslå vakantsättning av resterande utlysta
poster.
10. Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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11. Mötets avslutande

2016-09-30

Vice ordförande förklarade mötet avslutat 16:00,
2016-10-02.

Vid protokollet

_________________________
Theresa Fuchs
mötessekreterare

_________________________
Lukas Olsson
vice ordförande och justerare
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