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Motiveringar styrelse    

Ordförande: 
Lilian Helgason
Under den föregående mandatperioden har Lilian visat ett starkt engagemang för organisa-
tionen och en mycket stor kompetens för styrelsearbetet. Under intervjuprocessen har Lilians 
starka driv för organisationen framgått tydligt. Lilian har under flera år suttit i Göteborg Ung-
domsfullmäktiges presidium och i år sitter hon där som ordförande. Lilian är även ordförande 
för elevkåren på Donnergymnasiet. Denna erfarenhet som ledare över andra organisationer 
kombinerat med hennes tidigare erfarenhet från styrelsen gör att hon är en mycket kunnig och 
kompetent kandidat. Då hon också har representerat dessa organisationer externt menar val-
beredningen att hon även kommer att representera Sveriges Elevråd på ett värdigt och erfaret 
sätt. Valberedningen ser Lilian som en naturlig och en ödmjuk ledare, som även inkluderar och 
lyssnar på alla. Vi ser även att hon har en hälsosam syn på rollen som ordförande. Valberedningen 
tror att det kommer att bli ett gott samarbete inom presidiet och har fullt förtroende för att 
Lilian kommer att leda organisationen framåt på ett hållbart och demokratiskt sätt.

Vice ordförande:
Lova Linde
Lova har under intervjuprocessen liksom under mandatperioden visat att hon har den kompetens 
som valberedningen söker i rollen som vice ordförande. Valberedningen ser att hennes goda 
kunskaper om Sveriges Elevråd liksom hennes brinnande engagemang för elevdemokrati kommer 
att bidra stort till organisationen, både i presidiet och styrelserummet. 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 också ser henne som den tillgång 
i styrelserummet som valberedningen gjort under året som gått.

Andre vice ordförande:
Agnes Bertilsdotter
Valberedningen blev djupt imponerad av Agnes stora mognad för uppdraget. Denna mognad till-
sammans med den stora kunskapen om organisationen har hon flera gånger visat under mandat-
perioden samt under intervjuprocessen. Agnes är den första och den enda som innehaft upp-
draget som andre vice ordförande vilket kan göra att svårigheter gällande den faktiska rollen 
kan uppstå, något som dock Agnes klarat av med bravur. Valberedningen känner sig trygg i att 
Agnes, med hennes erfarenhet från både nationell nivå men även från Engelbrekts Elevkår, 
kommer vara en tillgång i såväl styrelsearbetet som i arbete med organisationen i stort. Med 
det sagt hoppas vi att årsmötet ger Agnes dess fortsatta förtroende.



Ledamot: 
Edvin Johansson
Valberedningen blev mycket imponerad över Edvins stora engagemang och djupa förståelse av  
organisationen samt styrelsens strategiska arbete. Edvin har också uppvisat att han besitter en 
stor kunskap och professionalism under intervjuprocessen. Valberedningen anser också att hans 
goda och flera år långa erfarenhet från Göteborgs Ungdomsfullmäktige och sin elevkår samt 
flera andra organisationer är mycket meriterande. Valberedningen kan därför stolt presentera 
Edvin på vårt förslag då han kommer att utgöra en viktig del av den framtida styrelsen.

Ledamot:
Charlie Arby
Charlie har redan suttit ett år i styrelsen och har med stort engagemang bidragit till interna 
diskussioner och styrelsearbetet. Valberedningen är övertygade att Charlie kan fortsätta med att 
bidra mycket till styrelsen då han har viktig erfarenhet från den föregående styrelsen och även 
elevrådet på hans skola. Detta gör att Charlie kommer att fylla en viktig roll i den nästkommande 
styrelsen.

Ledamot:
Petter Karlsson
Under intervjuprocessen blev valberedningen djupt imponerad av Petters kunskaper och 
engagemang inom elevrörelsen. Petter ser uppdraget som styrelseledamot både som ett sätt att 
utveckla sig själv till nya höjder, men även att komma med nya perspektiv i arbetet. Med sitt 
uppdrag som ordförande på Tiundaskolans elevråd parallellt med uppdraget som styrelseleda-
mot tror valberedningen att Petter kommer vara en stor tillgång i styrelsearbetet.

Ledamot:
Hillevi Öhman
Under intervjuprocessen visade Hillevi ett stort engagemang för elevrörelsen, samt goda 
erfarenheter från Engelbrekts Elevkår. Som vice ordförande i Engelbrekts Elevkår har hon goda 
kunskaper om vad medlemmarna behöver i sitt arbete och en bra inblick i medlemsorganisa-
tionernas situation under hela mandatperioden. Hillevi kommer ge organisationen både nya 
perspektiv och nya erfarenheter som valberedningen tror kommer höja styrelsearbetet ytterligare. 

Ledamot:
Ruben Karneman Palmblad
Ruben har en lång erfarenhet inom organisationen från sina år inom Sofiaskolans elevråd. 
Ruben är med sin erfarenhet unik, något som märktes i intervjuprocessen, där han visade på 
god förståelse och mognad över organisationens framtid. Valberedningen ser även positivt att 
Ruben själv flera gånger kommit i kontakt med organisationen som medlem via t.ex. årsmötet 
och BOOST. All den erfarenheten tillsammans med de nya perspektiv som en styrelseledamot 
har med sig in i arbetet ser valberedningen som mycket positivt.



Ledamot:
Karl Weimarck
Karl kommer inte bara med erfarenheter från sin elevrådsstyrelse utan även med värdefulla 
kunskaper om hur andra organ inom ett elevråd fungerar genom sin erfarenhet från sitt elevråds 
valberedning. Arbetet som valberedare är annorlunda och om inte ännu mer krävande av ett sam-
arbete än ett styrelseuppdrag, vilket Karl själv vittnar om. Den erfarenheten tillsammans med 
övriga insikter om Sveriges Elevråd och dess arbete gör Karl till en perfekt del av styrelsearbetet.

Motkandidat:
Nicolas Martinovic



Motiveringar valberedning    

Ordförande (valberedningen):
Erik Nordlund
Erik har en lång erfarenhet inom Sveriges Elevråd. Han har sedan 2015 både suttit som revisor, 
styrelseledamot och som ordförande inom organisationen. Under året har Erik blivit invald till 
valberedningen och har utfört uppdraget väl. Valberedningen känner sig trygg i att axla över 
ansvaret för valberedningen till Erik inför kommande år.

Ledamot (valberedningen):
Erik Ejvinsson
Erik har under de år han suttit i Sveriges Elevråds styrelse visat på ett stort engagemang, och 
valberedningen är glada att han vill fortsätta inom Sverige Elevråd som valberedare. Med sin 
erfarenhet både från sitt lokala elevråd och som styrelseledamot i Sveriges Elevråd har Erik god 
kännedom om vad som krävs för att lyckas inom organisationen. 

Ledamot (valberedningen):
Lina Ingstrad
Med en extern blick tror valberedningen att Lina kommer att komplettera valberedningen väl. 
Hon har erfarenhet från elevrörelsen genom sitt tidigare uppdrag som vice ordförande för Norra 
Reals Elevkår, i vilket hon deltagit i beredning av en uppsjö av utskottsposter samt praktiskt 
elevkårsarbete. Med denna erfarenhet anser valberedningen att Lina kommer bli rätt person på 
rätt plats.



Motiveringar revision    

Lekmannarevisor:
Melvin Petersén
Melvin har en bred erfarenhet från organisationen både som styrelseledamot och som 
vice ordförande. Hans erfarenhet ger honom goda kunskaper om vad en revisor inom Sveriges 
Elevråd bör ha extra koll på. Valberedningen känner sig trygg i att Melvin kommer att förvalta 
medlemmarnas förtroende väl.

Lekmannarevisor:
Alban Kjellgren Axlund
Alban har suttit som styrelseledamot samt vice ordförande inom organisationen. Med den 
erfarenheten, samt erfarenhet som revisor för b.la. Fler Unga har Alban valberedningens fulla 
förtroende i rollen som revisor. Tillsammans med Melvin kommer han att kunna genomföra en 
god revision där organisationens medlemmar kommer att stå i centrum.

Revisorssuppleant:
Mons Hovde
Mons har under de senaste två åren suttit i valberedningen, och nu senast som dess ordförande. 
Han har under åren visat på såväl mognad som driv i att leda elevrörelsen framåt. Valberedningen
är glad att Mons vill fortsätta sitt engagemang inom organisationen om än i en ny del. Vi är 
övertygade att Mons kommer göra ett utmärkt jobb även i år.

Revisorssuppleant:
Elias Artur Fjellander
Elias har under det senaste året suttit i valberedningen och har tidigare varit engagerad i 
civilsamhället både inom och utanför elevrörelsen. Valberedningen är därför övertygad om att 
han skulle göra ett mycket bra jobb i revisionen och därför föreslår valberedningen honom till 
revisorssuppleant.


