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Bilaga
Valberedningen

Motiveringstexter
Kårstyrelsen:
Rasmus har tidigare varit aktiv inom HTS, då han satt både i studentråd och fullmäktige, och han
har även erfarenheter från andra delar av studentlivet. Rasmus har en bra mötesvana och har
erfarenhet av styrelsearbete eftersom han sitter i Wermlands nations husstyrelse. Som
styrelseledamot vill Rasmus främst vara där för att avlasta och bistå presidiet i deras arbete och i sin
roll som arbetsgivare vill han se till att presidiet inte jobbar för mycket, eftersom han vet att det är
ett vanligt problem hos heltidare.
Arbetsgruppen för arbetsmarknadsdagen Hybrid:
The Nominations Committee at the Student Union for the Humanities and Theology (’HTS’)
has decided to suggest Haruka Yoshidome to the position of Member of the Committee for the
Labour fair. The Nominations Committee are basing this decision on how Haruka is excited to
bring a new, international perspective to the work on the Labour Fair and that she is very
willing to spend quite a bit of time focusing on making the fair as successful as possible.
Haruka also believes that the fair offers a good opportunity for more students to get to know
their Union, and would therefore like the Union to also promote this.
Novischamiral – VT18:
Mathilda har tidigare varit fadder under de två senaste novischperioderna på HTS, men har även
erfarenheter från utanför HTS som arbetsledare. Hon är en social person som har lätt för att prata
med folk, och tycker att hon själv är jätterolig. Mathilda tycker att det är superviktigt med
kommunikation och att den hela tiden är pågående och att man konstant stämmer av med både
presidiet, och faddrar och fixare. Hon tycker också att det är viktigt att temat för novischperioden
ska vara lättillgängligt för novischerna, så att dessa inte måste spendera en massa extra pengar för
att fixa utklädnad. Mathildas främsta mål är att göra en så kul novischperiod som möjligt och att
alla ska må bra under den.
Ledamöter av utbildningsutskottet:
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Cornelia är ny till HTS, har dock redan suttit med på två möten av utbildningsutskottet. Hon tycker
det är viktigt att påverka för att förbättra utbildningen för HT-studenter, och tycker att det är särskilt
intressant med internationella frågor, något som hon har erfarenhet av genom hennes studier
utomlands. Cornelia tycker också att det är viktigt att studenterna ska få mer information om kåren
och vad den gör, så att man vet vart man ska vända säg för att få hjälp eller för att engagera sig.
Eric är ny till HTS, har dock redan suttit med på ett möte av utbildningsutskottet. Hans stora
intresse för utbildningen gör att han inte bara vill förbättra sitt eget program, utan även programmen
för alla andra studenter. Eric gillar att samarbeta och leder gärna fram saker så att saker blir gjort.
Han tycker också att det är viktigt att få in studenternas åsikter för att veta vad de tycker som kan
förbättras och vill gärna jobba utefter deras önskemål.
Ledamöter av studiesociala utskottet:
Valberedningen i Humanistiska och Teologiska Studentkåren (’HTS’) har valt att föreslå
Theresa Fuchs som ledamot till Studiesociala Utskottet, STUDS. Valberedningen baserar sitt beslut
vid att Theresa har mångårig erfarenhet av kåren samt sitter och har suttit på många poster inom
den. Dessutom vill hon jobba för att kåren ska öppnas upp mer för internationella studenter, som en
start genom att få kårens material, däribland hemsidan, översatt till engelska. Theresa tycker att
kåren som representerar Universitetets språkutbildning inte bara ska vara tillgänglig på svenska och
hon tror att engelska översättningar kommer förbättra förutsättningarna för studenter som inte har
svenska som modersmål att trivas bättre på sina utbildningar.
Ledamöter av språkcaféutskottet:
Johnny har ett stort intresse för språk, och tycker att Café Multilingua är en perfekt plats för
människor att ha möjligheten att öva prata språk. Han har tidigare erfarenhet från kårens språkcafé,
då han inofficiellt hjälpte till förra året, men har även andra erfarenheter från Swedish Lounge och
EOS språkcafé. Johnny tycker det är viktigt med marknadsföring och skulle gärna vilja öka antalet
besökare, något som skulle ge möjligheten till att dela upp språken i nybörjare och avancerat tycker
han.
The Nominations Committee at HTS has decided to suggest Lu Zheng to the position of
Member of the Committee of the Language Café. The Nominations Committee are basing this
decision on how Lu would like to keep the Language Café running as best as possible. She
stated that she truly appreciates the atmosphere provided at the Café and she would like to let
as many students as possible experience the Café. She appreciates how the Café allows
students to share their cultures with each other under relaxed conditions
Ledamöter av sexmästeriet:
Rebecca är ny till HTS, och var med under denna höstens novischperiod som fixare.
Hon vill att fler ska inse hur kul det är att hänga på kåren, samt skapa avslappningsmoment för de
som redan är aktiva. Detta vill Rebecca göra genom att anordna små evenemang och sittningar. Hon
är en glad och positiv tjej som gillar att hitta på saker och att baka, och skulle tycka det vore roligt
om kåren firade våffeldagen igen. Om Rebecca skulle ha obegränsat med resurser skulle hon vilja
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anordna en pepparkakshusdekoreringstävling.
Grafisk designer:
The Nominations Committee at HTS has decided to suggest Azat Musin to the position of
Graphic Designer. The Committee are basing this decision on Azat’s previous experience with
graphic design and his will to engage more with the Union. Azat prefers streamlined, simple
design that makes it easy for people to engage with the materials produced, much like how the
current website works today. He also has experience with the Adobe design suite, Photoshop
and Illustrator (among others) and would like to use these programmes to develop the Union’s
graphical design further. Furthermore, he would like to establish a database over the graphics
that the Union is using and has used previously, so as to keep the Union’s graphics consistent
and as an archive for inspiration for future Graphic Designers. This database would also make
it easier to re-use and develop previously used materials in the future.
Lunära kommittén:
Josefine har tidigare varit aktiv inom HTS, både i sexmästeriet och som fadder. Hon tyckte det var
jättekul när hon satt i sexmästeriet, och skulle nu vilja fokusera på en större och finare sittning, som
Lunära högtiden. Josefine vill att alla gäster ska känna sig välkomna, samt se till att de har en
mycket trevlig kväll. Om Josefine skulle ha obegränsat med resurser skulle hon vilja bjuda in en
astronaut som skulle kunna berätta om hur det är i rymden, samt se till att dekorationerna var riktigt
pampiga.
Grundutbildningsnämnden:
Marcus har tidigare erfarenhet från HTS, bland annat från fullmäktige och utbildningsutskottet. Han
tycker att kursplaner är intressant och har genom UU fått blodad tand, och vill nu bredda sina
kunskaper genom att sitta i grundutbildningsnämnden. Marcus anser också att det är viktigt att
studenter och kåren finns representerad i de olika organ som finns på universitet och fakulteten.
Ombud till SFS-FUM:
Oskar har tidigare erfarenheter inom HTS, och är även kårens sittande kårordförande. Han brinner
starkt för utbildningspolitiska frågor, och har tidigare även varit SFS-ombud, samt koordinator. De
frågor som Oskar ser som särskilt viktiga är frågor som angår resurstilldelningssystemet, och dess
utredning, men även frågor om arbetsmiljö. Med hans breda kunskap kan han ta upp det frågor som
är viktiga för HT-studenter, samtidigt som han även är insatt i de andra kårernas situationer. Som
SFS-ombud vill Oskar hjälpa de andra ombuden navigera SFS-FUM och vara där för att ta sig an de
tuffa diskussionerna.
Marcus har tidigare erfarenhet från HTS, bland annat från fullmäktige och utbildningsutskottet. Han
är intresserad av utbildningsfrågor och tycker att det skulle vara intressant att arbeta med det på
nationell nivå och lära sig ännu mer om utbildningsfrågor. Marcus är bra på att ta in information,
samt att komma med respons och synpunkter.
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