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MOTIVERINGSTEXTER  

 

Novischamiral  

Cornelia Holm 

Cornelia är aktiv i HTS och sitter för närvarande som ledamot av sexmästeriet. Hon har inte varit 

med under HTS novischperiod tidigare, men var den som såg till att modevetarna fick sin första 

novischperiod någonsin. När det blir stressigt är Cornelia lugn och hon älskar att lösa problem på 

kreativa sätt. Hon är bekväm i ledarrollen från sin tid som instruktör hos Ungdomsförbundet 

Sveriges Flotta, tycker om att ha en tydlig organisation och älskar att skriva listor. Valberedningen 

anser att Cornelia har den erfarenhet och den energi som krävs för att vara höstens 

Novischamiral. 

Ledamot av Utbildningsutskottet 

Anna Hyll 

Anna studerar i skrivande stund Konsthistoria och kommer nästa termin börja studera Digitala 

kulturer. Hon har en kort erfarenhet av att ha suttit i Utbildningsutskottet och vill nu fortsätta sitt 

engagemang där. Anna har ett intresse för och skulle tycka det vore kul att få vara med under hela 

processen av det projekt som utskottet drog igång med nuvarande termin. Hon tycker det är 

viktigt med en fortsatt transparens jämtemot kårens medlemmar och är väl införstådd med den 

tid utskottet kommer kräva. Valberedningen anser att Anna är en lämplig kandidat till utskottet 

även följande verksamhetsår. 

 

Språkcaféutskottets ordförande 

Timothé Ramboazanaka 

Timothé is new to HTS, but already has gained experience through his participation in the 

Language Café Committee this semester. He wants to continue the current development of trying 

to reduce waste and the introduction of more eco-friendly products, as well as continue keeping 

statistics that can help in many different ways. Timothé also wants to introduce themes, primarily 

centred around Swedish traditions, to create an even better atmosphere, but also to try and entice 

more people to come. He also wants to work towards that everybody should feel welcomed, and 

doesen't want to assume that new people know what the Language Café is, but wants to explain 

how it works so that they will feel more welcomed and come visit again and again. The Election 

Valberedningen 
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Committee consider Timothé an excellent candidate, as he cares both for the individuals and the 

environments well-being, and believe that he will do a great job in leading the Language Café 

Committee. 

Sexmästare 

Nora Carlsson 

Valberedningen väljer att nominera Nora Carlsson till posten som sexmästare. Nora har tidigare 

varit aktiv inom kåren som fixare på novischperioden VT17 och även tidigare ledamot i 

sexmästeriet. Nora har under sin tid som ledamot haft många idéer för sexmästeriets arbete 

framöver som hon nu vill driva vidare i rollen som sexmästare och vill gärna utöka sexmästeriets 

arbete för att komplettera kårens kärnverksamhet ännu bättre. Nora har stort intresse för mat och 

ser välvilligt på lite större event med fokus på just maten. 

 
Ledamot till Lunära Kommittén 

Gustav Jensen 

Valberedningen väljer att föreslå Gustav Jensen som ledamot till Lunära Kommittén. 

Valberedningen tror att Gustav Jensen kommer kunna arbeta väl i Lunära Kommittén för att 

skapa en oförglömlig fest i det lunära tecknet. Gustav har erfarenhet av kårens sociala verksamhet 

genom sitt engagemang som fadder i novischperioden VT17 och ser nu fram emot att arbeta 

med större projekt å kårens vägnar. Gustav är väl medveten om att Lunära Högtiden är kårens 

finaste sittning under året och vill gärna jobba för att denna ska bli så bra som möjligt. 

 

Ledamöter av konstitutionsrådet 

Amanda Bjernestedt och Sissela Sjöberg 

Amanda har varit aktiv i HTS ett flertal år och sitter just nu som HTS ordförande. Från detta har 

hon fått en god erfarenhet av att tolka stadgan, något som är viktigt för ledamöter av 

konstitutionsrådet. Amanda vill vara ett stöd till kommande presidialer och ser gärna att 

kontitutionsrådet ses regelbundet för att diskutera just stadgetolkning. Valberedningen anser att 

Amanda skulle vara ett bra tillskott till konstitutionsrådet. 

 

Sissela har varit aktiv i HTS länge och är i nuläget Vice ordförande med studiesocialt ansvar. 

Under nuvarande verksamhetsår har hon arbetat mycket med stadgan, något som behövs 

eftersom konstitutionsrådet ska verka som ett skyddsnät och utreda anmälda stadgebrott. Sissela 

ser gärna att konstitutionsrådet träffas tillsammans med styrelsen en gång per termin för att 

diskutera stadgan. Valberedningen anser att Sissela skulle vara ett bra tillskott till 

konstitutionsrådet. 

 

Sakrevisor  

Daniel Kraft 

Daniel sitter för tillfället på posten som Vice kårordförande med utbildningsansvar och har en 

lång och gedigen erfarenhet av HTS som organisation. Denna erfarenhet och förståelse anser 

valberedningen kommer väl till pass när Daniel nu kandiderar till kårens Sakrevisor. Daniel anser 

sig kunna hålla ett objektivt och granskande öga jämtemot HTS även om han står kåren mycket 

nära. Han har även förslag på att införa terminsrevisioner för att skapa en mer noggrann 

granskning av kåren under året. Valberedningen anser att Daniel Kraft är väl införstådd med 

uppdraget och en lämplig kandidat som Sakrevisor för kåren. 
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Ledamot i Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott 

Sissela Sjögren 

Sissela är för tillfället Vice kårordförande med studiesocialt ansvar och vill nu fortsätta 

representera studenterna som ledamot i Fakultetsstyrelsen och Fakultetsstyrelsens arbetsutskott 

(AU). Sissela anser att hon har den tid som krävs för att ta sig an förtroendeuppdraget och 

betonar vikten i att vara väl påläst inför Fakultetsstyrelsens och AUs möten. Hon kommer att 

upprätthålla en god kommunikation med nästa verksamhetsårs kårordförande som hon 

planeraratt ha återkommande förmöten med. Valberedningen anser att Sissela kommer vara en 

god representant för studenternas åsikter i Fakultetsstyrelsen och AU. 

 

Ledamot i Forskarutbildningsnämnden 

Oskar Hansson 

Oskar är i skrivande stund valberedningens förslag till Kårordförande för HTS och vill även 

representera i HT-fakulteternas Forskarutbildningsnämnd. Oskar har ett stort intresse för att 

arbeta för ett närmre samarbete och bättre kontinuitet mellan forskar- och grundutbildning och 

vill arbeta för en bättre övergång för studenter från att studera grundutbildning till att doktorera. 

Utöver detta vill Oskar sätta sig djupare in i de frågor och utmaningar som nämnden står inför 

kommande verksamhetsår. Valberedningen anser att Oskar kommer vara en god representant för 

studenterna inom grundutbildningen i frågor rörande forskarutbildningen. 

 

Kursplanegranskare 

Oskar Johansson 

Valberedningen väljer att föreslå Oskar Johansson till posten som kursplanegranskare. Oskar har 

tidigare suttit på posten och önskar fortsätta. Detta tillsammans med hans långvariga erfarenhet 

inom kåren och därav mycket goda insyn i kåren och dess medlemmars intresse leder 

valberedningen till att tro att Oskar kommer fortsätta göra ett mycket gott arbete som 

kursplanegranskare. Oskar betonar sitt intresse för posten och att han gärna jobbar på distans om 

detta skulle krävas samt sitt intresse för att utöka samarbetet mellan fakulteten och studenterna. 

 
Ledamot i Lärarförslagsnämnden 

Rasmus Silfver 

Rasmus har redan under det senaste året suttit som representant i Lärarförslagsnämnden, och har 

därför den erfarenhet som krävs för denna post. Han vill även se till att det läggs vikt på att lärare 

som anställs ska ha goda meriter i pedagogik, särskilt i praktiken. Därför anser Rasmus att det är 

ytterst viktigt att provföreläsningar hålls, så att lärarens praktiska förmåga kan bedömas. Han har 

tyckt att det har varit intressant det senaste året i lärarförslagsnämnden, och nu när den ska bytas 

ut, tycker han att det är jätteviktigt att det ska finnas en kontinuitet i nämnden, en funktion som 

han gärna fyller. Valberedningen anser att Rasmus genom sin gedigna erfarenhet kommer göra ett 

bra jobb inom nämnden, och kommer föra fram de frågor och åsikter som är mest relevanta för 

studenter i val av ny lärare. 
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AF:s överstyrelse (suppleant) 

Amanda Bjernestedt 

Amanda Bjernestedt har en gedigen erfarenhet, dels från HTS som organisation som sittande 

kårordförande, samt från det gångna läsåret som hon redan suttit i AF:s överstyrelse. Hon söker 

denna post igen då hon vill få bättre koll på AF och hur organisation fungerar, särskilt om hur 

AF:s styrelse och överstyrelse jobbar och hur dras funktioner skiljer sig åt. Amanda anser att HTS 

som kår borde kunna dra mer nytta av AF, och samarbeta mer med de, särskilt genom AF:s 

många kulturutskott. Valberedningen anser att Amanda har intresset och drivkraften för denna 

post, samt alltid kommer ha kåren i åtanke. 


