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Ordförande Lilian Helgason
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Motiveringar styrelsen  

Ordförande 
Lilian Helgason
Lilian har långtgående erfarenheter av både ungdomsrörelsen och Sveriges Elevråd. Under flera 
år har Lilian suttit i Göteborgs Ungdomsfullmäktige, där hon bland annat innehållit ordförande- 
rollen. Utöver det har Lilian varit ordförande för elevkåren på Donnergymnasiet. Lilian har 
även erfarenheter från Sveriges Elevråd. I Sveriges Elevråd har hon både suttit som styrelseleda- 
mot och ordförande. Som ordförande för Sveriges Elevråd, under föregående mandatperiod 
och mandatperioden dessförinnan, uppvisade Lilian ett starkt driv för organisationen. Hon har 
även, i och med sitt tidigare ordförandeskap en gedigen erfarenhet av strategiskt styrelsearbete, 
något valberedningen värderar högt. Lilian har även goda kunskaper inom det externpolitiska 
och valberedningen är säker på att Lilian kommer representera organisationen på ett klokt och 
värdigt sätt. Lilian beskriver själv under intervjuprocessen vikten av en lyhörd och inkluderande 
ordförande som låter alla komma till tals. Valberedningen ser dessa kvaliteter hos Lilian och 
tror att de kommer gynna styrelsearbetet. Med sin långa erfarenhet från Sveriges Elevråd och 
sitt brinnande engagemang för elevrörelsen är valberedningen övertygade om att Lilian har vad 
som krävs för ordföranderollen.

Förste Vice Ordförande
Charlie Arby
Det är ett stort engagemang och driv som har genomsyrat Charlies tidigare år i styrelsen och 
presidiet för Sveriges Elevråd. Charlie har sen han var tolv engagerat sig i ett flertal organisa-
tioner som främjar elevdemokrati och kämpar för att ungas röster ska bli hörda, därmed ser 
valberedningen att demokrati och elevdemokrati är en del av vem Charlie är, och att han kommer 
kämpa för elevers rättigheter en lång tid framöver. Charlie är en ambitiös, lojal och envis person, 
han visar på att han inte ger sig i hans viktigaste frågor och han lägger sig inte platt för någon. 
Valberedningen tror att dessa egenskaper kan bidra till organisationen och dess beslut 2023, 
men även personkemin och tryggheten i styrelsen som är vitalt för en välfungerande organisation. 
När Charlie får beskriva sitt ledarskap med egna ord belyser han vikten av att få alla att känna 
sig välkomna och att man som styrelseledamot ska våga fråga det man undrar utan att bli dömd 
för det, valberedningen anser att detta är en viktig typ av ledarroll i presidiet och i Sveriges 
Elevråd.



Andre Vice Ordförande
Rose Boketoft Kaltenbrunner
Rose beskriver sig själv som en driven visionär. En person med stora ideer och viljan att genom- 
föra dem. Samtidigt betonar hon genomgående vikten av att sätta organisationen först och 
lyhört se till dess bästa. Hon har en bred erfarenhet av ideellt engagemang på olika nivåer. 
Hon sitter för närvarande som vice ordförande i distriktsstyrelsen för Sverok Skåne och som 
ledamot i Sveroks valberedning på distriktsnivå. Därutöver är hon ekonomiansvarig för C4:s 
Elevkår på Christian 4:s gymnasium i Kristianstad och är engagerad i ett antal lokala Sverok-
föreningar. Rose betonar själv att hennes bakgrund utanför Sveriges Elevråd kommer ge henne 
ett outsider-perspektiv på verksamheten som valberedningen tror kommer komplettera övriga 
presidiet väl. Allt sammanräknat tror valberedningen att Rose kommer bidra med stabilitet och 
stadga till organisationen. Framför allt är hennes erfarenheter av strategiskt styrelsearbete från 
distriktsstyrelsen i Sverok Skåne någonting som valberedningen ser som särskilt värdefullt. Val-
beredningen tror därför att Rose, med sitt driv, sin lyhördhet inför organisationens behov och 
sin gedigna erfarenhet kommer passa utmärkt som andre vice ordförande för Sveriges Elevråd 
verksamhetsåret 2023.

Ledamot
Kristina Jamil
Under intervjuprocessen imponerades valberedningen av Kristinas erfarenheter och engagemang 
inom ideella rörelser. Kristina har god erfarenhet av elevengagemang och elevdemokrati, bland 
annat från påverkansutskottet i Viktor Rydberg Odenplans Elevkår. Utöver det har Kristina 
erfarenhet från volontärarbete i Kvinna till kvinna där hon bland annat genomfört samarbeten 
med Amnesty. Med sina erfarenheter från diverse tidigare engagemang är valberedningen över-
tygade om att Kristina kommer göra ett gott arbete och tillföra nya perspektiv till styrelsebordet.

Ledamot
Corall Bodonyi
Corall har i år visat på mycket engagemang för elevrörelsen. Hon är en frisk fläkt som håller 
humör och energi uppe i styrelserummet, vilket kan behövas under styrelsens långa möten. Val-
beredningen ser att Coralls unga ålder är till fördel för organisationen då hon är närmare våra 
medlemmar i ålder och dessutom sitter hon fortfarande i sitt egna elevråd och kan därför bidra 
med en unik insyn i elevråden till styrelsen för Sveriges Elevråd. Valberedningen vill understryka 
att ha sådana starka rötter i elevrörelsen inte ska förbises.

Ledamot
Nadia Kuritzén
Nadia är en driven och seriös kandidat. Hon har en grundmurad tro på elevdemokratin och 
brinner för att göra samhället bättre. Valberedningen tror att Nadias envetna engagemang 
kommer hjälpa henne att snabbt komma in i organisationens arbete och bli en värdefull röst i 
styrelserummet. Sin elevdemokratiska erfarenhet hämtar hon från påverkansutskottet i Viktor 
Rydberg Odenplans elevkår men har även varit ideellt engagerad i Röda Korset som volontär. 
Elevens möjlighet att själv påverka sin skoltid är någonting som särskilt motiverar Nadia, vilket 
rimmar väl med Sveriges Elevråds uppdrag. Med sitt driv och sitt engagemang för elevernas rätt 
till demokratiskt medbestämmande tror valberedningen att Nadia kommer bli en viktig resurs i 
styrelserummet verksamhetsåret 2023.



Ledamot
Tess Virving
Sveriges Elevråds kärna är och förblir att möjliggöra och underlätta för medlemsorganisationerna 
att skapa en mer givande skoltid för sina medlemmar. Därför behövs styrelseledamöter med 
starka rötter bland rötter i medlemsorganisationerna. Precis sådan är Tess. Hon har en lång bak-
grund inom Sveriges Elevråd. Som både sekreterare och ordförande i sina elevråd har Tess en 
mycket god förståelse av både medlemmarnas behov och medlemsorganisationernas utmaningar
och styrkor. Hon slår dessutom valberedningen som en trygg och samtalsinriktad person som 
snabbt kommer komma in i styrelsearbetet. Därmed tror valberedningen att Tess kommer utgöra 
en mycket värdefull del av styrelsen verksamhetsåret 2023.

Ledamot
Michelle Marinkovic
Michelle utmärkte sig på sin intervju genom hennes förmåga att låta hennes driv och passion höras 
i allt hon säger. Michelle underströk ett flertal gånger i hennes intervju hur viktigt elevdemokrati 
var och hur viktigt arbete som Sveriges Elevråd genomförde. Valberedningen tror att Michelle 
kommer att ge styrelsen för Sveriges Elevråd 2023 ett nytt liv och en brinnande eld under nästa år 
genom att se organisationen från ett nytt perspektiv och komma med nya idéer och lösningar. 

Motiveringar valberedning

Ordförande
Agnes Bertilsdotter
Agnes kommer med kompetens och kunskap om organisationen sedan hennes år i presidiet samt 
hennes senaste år i valberedningen. Agnes visar på förmåga att kunna pussla ihop ett förslag till 
styrelse med inte bara kompetenta personer, men personer som även kommer att komplettera 
varandra. Agnes visar även på goda ledarkunskaper som skulle hjälpa henne i rollen som ordförande
för valberedningen nästa år.

Ledamot 
Lova Linde
Lova Linde har lång erfarenhet av Sveriges Elevråd. Hon har varit aktiv i organisationen sedan 
2019 och har under tiden hunnit sitta som styrelseledamot, förste vice ordförande samt ledamot 
i valberedningen. Med sin djupgående erfarenhet, inte enbart från Sveriges Elevråd utan även 
från andra ungdomsorganisationer, känner valberedningen sig trygg i att Lova har vad som 
krävs för att sitta i valberedningen under mandatperioden 2023. 

Ledamot
Edvin Johansson
Edvin har suttit tre år i organisationens styrelse, varav ett som vice ordförande och när han nu 
väljer att avsluta sitt engagemang där är valberedningen glada att han valt att bistå med sin erfaren-
het och insyn i organisationen i framtagandet av nästkommande verksamhetsårs förtroendevalda.
Med sin långa bakgrund inom Göteborgs ungdomsfullmäktige har Edvin dessutom ett rikt 
kontaktnät utanför organisationen. Valberedningen ser det därför som en självklarhet att föreslå 
Edvin som ledamot i valberedningens verksamhet 2023.



Motiveringar revision

Lekmannarevisor
Alban Kjellgren Axlund
Alban har god tidigare erfarenhet av revisionsarbete inom både Sveriges Elevråd och andra 
organisationer. Utöver det har Alban även suttit som styrelseledamot och vice ordförande i 
Sveriges Elevråd. På grund av sina många erfarenheter har valberedningen fullt förtroende för 
att Alban kommer förvalta revisionsarbetet mycket väl.

Lekmannarevisor
Melvin Petersén
Melvin har lång erfarenhet av Sveriges Elevråd vilket valberedningen tror är en bra egenskap i 
rollen som revisor för organisationen. Melvin har tidigare i rollen som revisor visat på ett noga 
arbete och ett skarpt och analytiskt öga.

Revisorssuppleant
Erik Ejvinsson
Erik har under lång tid varit engagerad inom elevrörelsen, både lokalt och nationellt. Under åren 
har Erik suttit som styrelseledamot, styrelsesekreterare samt valberedare. Valberedningen är 
glada över att Erik vill fortsätta sitt engagemang i organisationen och är övertygade om att Erik 
har vad som krävs för revisionsuppdraget.

Revisorssuppleant
Mons Hovde
Mons har genom sitt långa engagemang i Sveriges Elevråd, främst i valberedningen men nu 
också som lekmannarevisorssuppleant förgående år, visat på stor duglighet och professionalism 
i sitt uppdrag, och ett starkt engagemang för organisationen. Valberedningen är därför glada 
att kunna behålla Mons och hans erfarenhet kvar i organisationen och ser det som självklart att 
föreslå honom för uppdraget även detta år. 


