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Närvarande:  
Lukas Olsson (ordförande) § 1 – 11 
Micha Hallberg (vice ordförande) § 1 – 11 
Theresa Fuchs (ledamot) § 1 – 11 
Pontus Gersne (ledamot) § 1 – 11 
 
 
 
§ Ärenden Beslut/Kommentar 
 
1) Mötets öppnande  
 

Valberedningens ordförande förklarade mötet 
öppnat kl. 13:50, 2017-05-10 
 

2) Justering av röstlängd  
 

Valberedningen beslutade 
att  

- justera röstlängden enligt ovan.  
 

3) Val av justerare  
 

Valberedningen beslutade 
att  

- utse Pontus Gersne till justerare. 
 

4) Val av sekreterare  
 

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 
 
 
 
8) Intervjutider 

Valberedningen beslutade 
att  

- behålla den som den är. 
 
Mötet ajournerades 14:10, 2017-05-10, för 

Valberedningen 

Protokoll 
Valberedningen 

10/5 – 2017 
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9) Nomineringar 
 

intervjuer 
Mötet återupptogs 10:30, 2017-05-11 
 

a) Vice kårordförande med 
studiesocialt ansvar 

Valberedningen beslutade 
att 

- föreslå vakant. 
 

b) Kårstyrelseledamöter (3) 
Valberedningen beslutade 
att 

- föreslå Linnea Karlsson.  
 

Motivering: 
Linnea är sedan tidigare aktiv i HTS, och har 
bland annat suttit i fullmäktige och som 
ledamot av sexmästeriet. Hon har bra insyn i 
hur kåren fungerar och tycker att 
organisatoriska frågor är roliga. När det gäller 
kårens arbete med att rekrytera aktiva vill hon 
jobba med inkludering och med att motverka en 
icke-inkluderande internkultur. Linnea har också 
breda erfarenheter från att studera flera olika 
ämnen vid universitetet och arbete som bland 
annat forskningsassistent. Denna erfarenhet har 
gjort att hon blivit van vid att understödja och 
hjälpa folk i deras arbetsbörda, något som 
passar väl i posten som styrelseledamot. Hon 
har inte varit aktiv i något studentråd, vilket hon 
själv ser som en svaghet, men känner till deras 
betydelse för kårens kärnverksamhet. 
Valberedningen anser att Linnea kommer att 
passa bra i styrelsen på grund av hennes tidigare 
erfarenhet och hennes engagemang i kårens 
verksamhet. 
 

- föreslå vakant för resterande två poster. 
 

c) Ledamot av Etikrådet 
Valberedningen beslutade 
att 

- föreslå vakant. 
 
 

10) Övriga frågor  
 

Diskussion för utlysning av poster HT17 hölls.  

11) Mötets avslutande  Valberedningens ordförande förklarade mötet 
avslutat kl. 11:30, 2017-05-11 
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Lukas Olsson 
Ordförande 

 

Theresa Fuchs 
Mötessekreterare 

 

Pontus Gersne 
Justerare 


