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 PROTOKOLL 

 

Valberedningen 

 

 

 
 
 
 

Närvarande ledamöter    

Micha Hallberg (vice ordförande) 

Theresa Fuchs (ledamot) 

Pontus Gersne (ledamot) 

   

    

    

    

    

    

    

 

§ Ärende Beslut/kommentar 

   

1. Mötets öppnande Vice ordförande förklarade mötet öppnat kl. 

15:17, 2017-09-22. 

   

2. Justering av röstlängd Valberedningen beslutade 

 

att justera röstlängden enligt ovan. 

   

3. Val av justerare Valberedningen beslutade 

 

att utse Pontus Gersne till justerare. 
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4. Val av mötessekreterare  Valberedningen beslutade 

 

att utse Theresa Fuchs till mötessekreterare. 

   

5. Mötets behöriga utlysande Valberedningen beslutade 

 

att anse mötet behörigt utlyst. 

   

6. Adjungeringar Inga adjungeringar. 

   

7. Fastställande av föredragningslistan Valberedningen beslutade 

 

att fastställa föredragningslistan 

   

8. Intervjutider Intervjuer ajournerades 18:10, 2017-09-22 

Intervjuer återupptogs 14:50, 2017-09-24 

   

9. Valärenden a) Ledamöter kårstyrelsen (2) 

 

Valberedningen beslutade 

att 

– föreslå Gustav Ekström till en av posterna. 

– föreslå vakantsättning för resterande post. 

 

Valberedningens motivering 

Gustav har en gedigen erfarenhet av HTS, bland 

annat från kårfullmäktige, Hybrid och 

valnämnden. Han vill arbeta för att bygga upp 

aktivabasen samt stärka kårfullmäktige och 

studentråden. I diskussioner tycker Gustav att det 

är viktigt att olika perspektiv lyfts och han tar 

själv gärna rollen som djävulens advokat. Som 

styrelseledamot skulle han arbeta med att 

underlätta presidiets arbetsbörda och han är 

beredd att ta över ansvaret för HTS arbete med 

SFS. Trots att Gustav eventuellt inte kommer att 

vara på plats under vårterminen anser 

valberedningen att han kommer att vara en god 

tillgång till den sittande styrelsen och komplettera 

den med sina erfarenheter från kåren. 
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b) Ledamöter sexmästeriet (8) 

Valberedningen beslutade 

att 

– föreslå Annika Sundström och Anna Hyll 

till två av posterna. 

– föreslå vakantsättning av resterande tre 

poster. 

 

Valberedningens motivering 

Annika Sundström är ny till HTS, men har 

tidigare erfarenhet från sin tid som 

styrelsemedlem i STARK (Stockholms 

Arkeologer) och från Kalmars Nation, där hon har 

varit pubförman och novischvärd. Annika är en 

glad person som gillar att vara strukturerad, och 

tycker att det är viktigt att skapa event som inte 

har något med alkohol att göra. Om hon hade haft 

obegränsat med resurser skulle hon vilja anordna 

en rolig fest för alla HTS medlemmar och köpa in 

en massa med gosedjur. 

 

Anna Hyll har tidigare varit aktiv inom HTS, och 

har även hjälpt till inofficiellt i sexmästeriet. Anna 

vill arrangera många roliga sittningar för kårens 

medlemmar, och tycker det är väldigt viktigt med 

planering och att vara ute i god tid, så att sexmäs-

teriet och kårens event syns. Om hon hade haft 

obegränsat med resurser skulle hon vilja anordna 

en sittning med ett speciellt tema, där hon även 

vill hyra in en komiker som kan dra torra skämt.  

 

c) Ledamöter Café Multilingua (8) 

Valberedning beslutade 

att 

- föreslå Veronica Giraldo Valenica och 

Nikolay Gornov till två av posterna. 

- föreslå vakantsättning av resterande tre 

poster. 

 

Valberedningens motivering 

Veronica is already engaged in the Language Café 

and wishes to take more responsibility. She wants 

to promote the Café more so it grows and 

welcomes many different people. She is organised 

and the Election Committee thinks she would 
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contribute with ideas and experience. 

 

Nikolay is alread engaged in the Language Café 

and takes on responsibility when the Chairman of 

the Language Café cannot be present. He enjoys te 

preparation work and knows the time it takes. The 

Election Committee also appreciates his foreign 

roots and that he studies at another faculty, since 

this widens perspectives and opens up the 

Language Café to more people.  

 

 

d) Övriga förtroendeposter 

Valberedningen beslutade 

att föreslå vakantsättning av resterande utlysta 

poster. 

   

10. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

11. Mötets avslutande Vice ordförande förklarade mötet avslutat 17:40, 

2017-09-24. 

   

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

_________________________ 

Theresa Fuchs 

mötessekreterare 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Micha Hallberg 

vice ordförande 

 

 

_________________________ 

Pontus Gersne 

justerare 
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