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MOTIVERINGAR STYRELSE 

 
 

ORDFÖRANDE 

Leo Gerdén  
Stockholm  
Valberedningens motivering: 
Leo har en bred erfarenhet av Sveriges Elevråd som organisation i hans resa från 
medlemsorganisation till presidium, en resa han gjorde på två års tid. Under året har 
han imponerat på valberedningen i sitt outtröttliga engagemang som ordförande, i 
styrelserummet och inte minst i hans förmåga att representera organisationen externt, 
ett fokus under året som satt organisationen i mitten av den skolpolitiska debatten. Vi 
tror att med en vice ordförande med intresse för internt fokus att komplettera, kommer 
organisationens tillväxt bara att öka kommande verksamhetsår med Leos fortsatta 
ledarskap.  

Givet sin kompetens, brinnande engagemang och djupa förståelse för organisationens 
kärna, behov och potential, är valberedningen övertygade om att Leo kommer att 
värdera uppdraget högt och ta förtroendet på stort allvar. Trots sin ringa ålder, visar 
Leo på ett inspirerande och inkluderande ledarskap, en lyhördhet gentemot sina 
kollegor och har en ödmjuk syn på rollen som ordförande. Valberedningen har därför 
fullt förtroende för att Leo kommer att utveckla och leda organisationen framåt och 
lägger med stolthet honom som förslag för ordförande för kommande mandatperiod. 

 

VICE ORDFÖRANDE 

Lova Lindé  
Skövde 
Valberedningens motivering: 
Lova har under intervjuprocessen liksom den föregående mandatperioden visat att hon 
har den kompetens som valberedningen söker i rollen som vice ordförande. 
Valberedningen tror att hennes goda sociala förmågor liksom hennes brinnande 
engagemang för elevdemokrati och betoning på vikten av medlemsfokus, kommer att 
bidra till ett gott samarbete inom presidiet kommande verksamhetsår. Lovas 
engagemang och vilja att utveckla Sveriges Elevråd, med en enligt valberedningen 
inkluderande syn på medlemmarnas roll i organisationen, tror vi kommer att gynna 
styrelsens arbete, komplettera valberedningens förslag på ordförande och bidra till ett 
gott samarbete i styrelserummet. Valberedningen hoppas därför på medlemmarnas 
fortsatta förtroende i Lova, och att de precis som valberedningen ser henne som en 
tillgång i styrelserummet.  

 



 

STYRELSELEDAMÖTER 

Frans Börjesson 
Stockholm 
Valberedningens motivering: 
Frans har under sitt år i styrelsen som ledamot visat på aktivt deltagande, kompetens 
och engagemang som drivit organisationen framåt. Med erfarenhet från Engelbrekts 
elevkår som ordförande, vet Frans hur vardagen ser ut för medlemsorganisationerna 
och tar med den kunskapen in i styrelserummet. Valberedningen ser även fördelen i att 
personer med tidigare erfarenheter av styrelsearbete fångas upp för att skapa en 
styrelse med bevarad kompetens inom presidiet, liksom bland styrelseledamöterna. 

 

Erik Ejvinsson 
Stockholm 
Valberedningens motivering: 
Under mandatperioden 2019 har Erik bidragit väl till styrelsearbetet med insyn i 
medlemsorganisationernas vardag genom sitt tidigare engagemang inom Engelbrekts 
elevkår. Han har visat på ett stort engagemang för medlemsorganisationernas 
utveckling och har nytänkande idéer för hur styrelsen kommande år skulle kunna jobba 
för att utveckla medel för medlemsstöd. Valberedningen är övertygade att Erik med sin 
erfarenhet från föregående verksamhetsår och hans passion för elevdemokrati, kommer 
att fortsätta att vara en drivande kraft inom styrelsen även under kommande år.  

 
Lilian Helgason 
Göteborg 
Valberedningens motivering: 
Lilian har under intervjun visat på stor förståelse för organisationen, dess vikt och 
verksamhet. Med uppdrag i Göteborgs ungdomsfullmäktige samt erfarenhet av 
elevkårsarbete har Lilian relevant kunskap och insikter som valberedningen tror 
kommer att bidra till styrelsens arbete under verksamhetsåret. En god samarbetsvilja, 
engagemang och kompetens är egenskaper som beskriver Lilian väl, och 
valberedningen är därför trygga i att lägga Lilian som förslag på styrelseledamot för 
verksamhetsåret 2020. 

 
Edvin Johansson 
Göteborg 
Valberedningens motivering: 
Under intervjuprocessen har Edvin visat att han har en stor vilja att förbättra elevers 
upplevda studietid och driva frågor som berör medlemmarna i sin vardag. Med 
värdefulla erfarenheter från bland annat Göteborgs ungdomsfullmäktige ser 
valberedningen Edvin som en värdefull tillgång i styrelserummet kommande år.  



 

 
Charlie Arby 
Göteborg 
Valberedningens motivering: 
Trots sin ringa ålder har Charlie hunnit med mycket. Förutom sitt engagemang i det 
lokala elevrådet har han även två år i ungdomsfullmäktige i bagaget. Under 
intervjuprocessen har Charlie imponerat på valberedningen med sin mognad, och med 
kompetenser och insikter som valberedningen tror kommer bidra till intressanta 
diskussioner i styrelserummet. Valberedningen är övertygad om att Charlies närvaro i 
styrelsen kommer att bidra med energi, viktiga insikter och kvaliteter, och lägger därför 
Charlie som förslag på styrelseledamot kommande verksamhetsår. 

 
Octavia Jansson 
Sundsvall 
Valberedningens motivering: 
Valberedningen har valt att lägga Octavia på förslag som styrelseledamot först och 
främst för hennes driv och engagemang för elevhälsan. I processen har Octavia visat på 
stor förståelse för Sveriges Elevråds betydelse och vardagen för elevråden. Vidare har 
hon erfarenheter från bland annat sitt lokala elevråd som valberedningen anser 
meriterande och bidragande för styrelsearbetet. Vi är därför övertygade att Octavia 
kommer göra ett bra jobb som ledamot under kommande verksamhetsår. 

 
Vakant 
 

MOTKANDIDAT 

Mika Annersand  

  



 

MOTIVERINGAR REVISION 

 
LEKMANNAREVISORER 

Sasha Steneram 
Valberedningens motivering: 
Efter fyra år på posten råder det inget tvivel från valberedningen gällande Sashas 
dedikation till organisationen liksom posten som lekmannarevisor. Hon fortsätter att 
visa på en kompetens och ett ledarskap som år efter år fortsätter att bidra till en stark, 
stabil och engagerad revision. Valberedningen är glada att få behålla hennes kunskap 
inom organisationen och lägger därför stolt Sasha som förslag till lekmannarevisor för 
ytterligare en mandatperiod.  

 
Theo Nyman 
Valberedningens motivering: 
Med snart tre verksamhetsår som en del av organisationens revision har Theo god 
kännedom om såväl revisionsarbete som Sveriges Elevråds värdegrund. Hans och 
Sashas nära samarbete under åren är något valberedningen värderar högt och gärna 
fortsätter se växa. Valberedningen lägger därför Theo som förslag på lekmannarevisor 
för ytterligare en mandatperiod.  

 

REVISORSSUPPLEANTER 

Lucas Bengtsson 
Valberedningens motivering: 
Som ekonomistudent har Lucas under intervjuprocessen uttryckt ett intresse för att se 
hur en revision för en ideell förening jobbar, och är nyfiken på att få inblick i hur en 
organisation skiljer sig från lokal till nationell nivå. Lucas är dessutom engagerad som 
projektledare för det ekonomiska utskottet i sin studentkår LundaEkonomerna, en 
erfarenhet valberedningen tror kommer att bidra till revisionen under året.  

 

Johan Balcker 
Valberedningens motivering: 
Precis som Lucas, är Johan engagerad i LundaEkonomernas finansiella utskott, vars 
främsta uppgift är att stödja och assistera kårens kassör i uppgifter relaterade till 
kårens ekonomiska redovisning. Han är därför van att granska en stor organisations 
ekonomi liksom verksamhet. Att Johan och Lucas redan har ett befintligt samarbete i 
sina uppdrag i Lund, är något valberedningen värdesätter i hänsyn till samarbetet vi 
hoppas kommer utvecklas mellan deras duo och Sasha och Theos. Vi ser här en stark 
och kompetent revision, och hoppas att årsmötet och medlemmarna håller med.  



 

MOTIVERINGAR VALBEREDNING 
 

VALBEREDNNGENS ORDFÖRANDE 

Mons Hovde 
Göteborg 
Valberedningens motivering: 
I valberedningens arbete under året har Mons visat på ett stort och relevant kontaktnät 
som bidragit till organisationen. Vidare har Mons deltagit på flertalet styrelsemöten för 
att få insyn i styrelsens och organisationens verksamhet, vilket visar på engagemang, 
något valberedningen värdesätter. Dessutom har Mons meriterande erfarenheter från 
ungdomsfullmäktige. Därför lägger valberedningen honom på förslag som ordförande 
för valberedningen under verksamhetsåret 2020. 

 

VALBEREDNINGSLEDAMÖTER 

Vakant 
Vakant 

 


