HANDLINGAR
-Extrainsatt föreningsstämma-

Senast reviderat: 2021-10-20
Plats: MA636
Dokumentansvarig: Saga Björklund

GUIDE TILL EXTRAINSATT FÖRENINGSSTÄMMA
Stunden för SÖFREs kanske mest spännande dag är äntligen här. Det är dags för
den årliga ordinarie föreningsstämman. Men vad är egentligen en
föreningsstämma? Vad är stadgar för något? Hur röstar man? Vi har tagit fram
den här guiden för att försöka besvara alla era frågor om hur allt faktiskt fungerar.

REGISTRERING
I dörren på väg in kommer ni mötas av ett bord för registrering. Här kommer alla
som deltar att skrivas in för att veta vilka som har deltagit i mötet. Här kommer
det även registreras om du är ordinarie medlem, d.v.s. studerar på Södertörns
högskola eller om du är stödmedlem. Det är endast de ordinarie medlemmarna
som har förslags- samt rösträtt på stämman. Röstkort kommer att delas ut till
samtliga ordinarie medlemmar.

MÖTESFORMALIA
Studentföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas studier och vad
därmed äger sammanhang. SÖFRE skall även verka för ett gott kamratskap
mellan medlemmarna. Vidare skall föreningen arbeta för att marknadsföra
utbildningar och fristående kurser inom ekonomi vid Södertörns Högskola
gentemot omvärlden. SÖFREs medlemmar tar aktivt ställningstagande att stödja
S.E.R.O. (Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation).
Dagordning
Dagordningen visar det ”schema” som mötet måste hålla. Dagordningen för den
ordinarie stämman finns reglerad i våra stadgar (för mer om stadgar, se nedan).
Där står de punkter vi minst måste ha med på mötet men tillägg av punkter kan
förekomma (till exempel motioner och propositioner).
Mötesordförande
Mötesordförande är den person som leder stämman. Vanligtvis är detta vår
revisor Gustav Johansson som ser till att stämman löper enligt reglerna.
Justerare tillika rösträknare
Justerare är en person som efter stämman ska godkänna protokollet
(anteckningarna från stämman) för att se till att det följer det som verkligen ägde
rum. Rösträknare utses för att se till att röstningen i mötets beslutsfrågor går rätt
till, vanligtvis är detta två personer. Rösträknarna kallas fram för att räkna rösterna
om någon medlem yrkar på votering (se nedan) vid omröstning.
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Utlysande
I dagordningen finner man en punkt som heter ”mötets stadgeenliga utlysande”.
Med det menar man att mötet måste ha marknadsförts/informerats om på de
sätt som beskrivs i SÖFREs stadgar (för mer om stadgar, se nedan).

STADGAR
I våra stadgar står alla våra regler. Som en förening utgör stadgarna föreningens
ramverk. I stadgarna finns bland annat vad som gäller för att bli medlem, hur
styrelsen ska fatta beslut och hur en årsstämma ska gå till.
Ibland vill man ändra stadgarna och det kan endast göras via en stämma. För att
förändringen ska gå igenom måste förslaget röstas igenom på två varandra
följande stämmor. Förändringar i stadgarna kan göras på två sätt;

Propositioner
Ett förslag från styrelsen som läggs fram för beslut på vilken förändring som
borde ske. Propositioner lägges av styrelsen senast sju (7) dagar före
föreningsstämma.

Motioner
Ett förslag från en eller flera medlemmar som läggs fram för beslut. Motioner till
föreningsstämman skall inkomma till styrelsen senast sju (7) dagar före stämman.
Det är sedan alla ordinarie medlemmar på stämman som väljer om ett förslag ska
gå igenom eller inte.

VALPROCESSEN
Rekommendation
Efter att ansökningarna för alla styrelseposter har skickats in kallar
valberedningen alla lämpliga kandidater till intervju. Baserat på intervjuerna samt
de framtagna kravprofilerna formulerar valberedningen en rekommendation för
vem de anser är lämpligast för respektive post. Att bli rekommenderad kallas
också att bli förordad. Förordade kandidater presenteras i handlingarna som
skickas ut före mötet. De personer som inte har blivit förordade kommer sedan
att få välja om de vill fortsätta sin kandidatur eller dra sig ur.
Kandidera
Har man inte ansökt via valberedningen finns det möjlighet att kandidera genom
frinominering på plats. Detta gör man genom att ställa sig upp på årsstämman
alternativt genom att bli nominerad av någon på plats.
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Tal
Väl på stämman kommer sedan alla kandidater att hålla tal enligt den ordning
som presenteras via dagordningen. Enligt praxis har ordförande (2) minuter och
övriga (1) minut på sig att talföra.
Frågor till kandidaterna
När de som kandiderar till en post har genomfört sitt/sina tal finns det möjlighet
för alla medlemmar att ställa frågor till kandidaterna.
Diskussion
Efter frågestunden lämnar kandidaterna rummet och det öppnas upp för
diskussion.
Röstning
När diskussionen är färdig är det dags att rösta (se röstningsprocessen nedan).
Vakant
Samtliga kandidater ställs alltid mot vakantsättning. Detta gäller oavsett hur
många som har sökt posten i fråga. Kandiderande kan därför inte ta för givet att
bli invald även om man skulle vara ensam kandiderande. Dock får man inte
glömma att det ligger tyngd i att sätta vakant och det bör därför i största möjliga
mån undvikas.

RÖSTNINGSPROCESSEN
Acklamation
När det är dags för röstning brukar acklamation vara det första alternativet om
inte votering begärs. Vid acklamation röstar man med ”ja-rop” d.v.s. muntlig
röstning.
Votering
Om röstningen känns osäker kan man begära votering d.v.s. att man räknar
rösterna. Oftast sker detta genom försöksvotering där det är handuppräckning
som gäller (det här kommer under mötet göras genom uppräckning av röstlapp).
Som medlem kan man även yrka på sluten omröstning.
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DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
1.1 Mötets öppnande
1.2 Val av mötesordförande
1.3 Val av mötessekreterare
1.4 Val av justerare tillika rösträknare
1.5 Mötets stadgeenliga utlysande
1.6 Fastställande av röstlängd
1.7 Fastställande av dagordning
2. Inkomna propositioner
2.1.Proposition 2021:1
3. Fastställande av antal ledamöter
4. Val av ledamöter
4.1 Val av ordförande
4.2 Val av vice ordförande
4.3 Val av administratör
4.4 Val av skattmästare
4.5 Val av ordförande marknadsföringsutskottet
4.6 Val av ordförande näringslivsutskottet
4.7 Val av ordförande sociala utskottet
4.8 Val av ordförande utbildningsutskottet
4.9 Val av vice ordförande marknadsföringsutskottet
4.10 Val av vice ordförande näringslivsutskottet
4.11 Val av vice ordförande sociala utskottet (event)
4.12 Val av vice ordförande sociala utskottet (sport)
4.13 Val av vice ordförande utbildningsutskottet
5. Val av Advisory Board
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Övriga frågor
8. Stämman avslutas
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PROPOSITION 2021:01
1. BAKGRUND
Södertörns Förenade Ekonomer skall verka för ekonomistudenters intressen. För
att säkerställa att föreningen fortsätter arbeta i den riktningen anser vi att
specifika poster bör innehas av kandidater som studerar, eller har studerat,
ekonomi vid Södertörns högskola.
Ur Södertörns Förenade Ekonomers stadgar:
Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål, §3 Ändamål:
(...) Vidare skall föreningen arbeta för att marknadsföra utbildningar och
fristående kurser inom ekonomi vid Södertörns högskola gentemot omvärlden.
SÖFREs medlemmar tar aktivt ställning till att stödja Sveriges
Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.).

2. FÖRSLAG
Att lägga till nedanstående paragraf under “Kapitel 5 Föreningsstämma” i SÖFREs
stadgar :

§5 Styrelsens sammansättning
För att vara valbar till nedanstående poster skall kandidaten i fråga studera, eller
ha studerat, ekonomi vid Södertörns högskola:
● Ordförande
● Skattmästare
● Ordförande utbildningsutskottet

YRKANDE
Styrelsen yrkar:
Att godkänna ovanstående förslag
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VALBILAGA
-Extrainsatt föreningsstämma-
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Valberedningens arbete
Valberedningen 2021
Ruben Fellevik (sammankallande)
John Öman
Valberedningens arbete har i stort efterliknat tidigare års arbete, det har funnits
mycket historiskt material som agerat utgångspunkt men dessa dokument har
utvecklats samt förbättras. Till skillnad från valberedningen 2020 så har samtliga
intervjuer genomförts fysiskt för att skapa en bättre dynamik under intervjuerna.
Valberedningen tog fram ett formulär där medlemmar anonymt fick nominera
personer som de tyckte passade på en viss post. Detta för att valberedningen inte
skulle missa några guldkorn samt för att ge kandidater en extraknuff till att söka.
Vi fick in 27 st nomineringar totalt och samtliga som nominerats har kontaktats
av valberedningen.
Under ansökningsperioden har valberedningen fått in flera ansökningar, till de
flesta styrelseposter. Innan intervjuerna läste valberedningen igenom samtliga
ansökningar och anpassade vårt föutbestämda frågeskema efter respektive
kandidat. Valberedningen genomförde intervjuer med samtliga sökande.
Valberedningens arbete har präglats av objektivitet för att förhindra att våra
personliga åsikter påverkar våra rekommendationer. Valberedningen har
diskuterat varje beslut väldigt noggrant och sett till att samtliga i valberedningen
är överens.
Utifrån intervjuerna och ansökningarna har valberedningen kunnat
rekommendera en styrelse. Valberedningen anser att vi besitter en tillräcklig
kunskap om kandidaterna för att kunna rekommendera den styrelse som är
bästa för föreningen
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VALBERDNINGENS FÖRORDADE STYRELSE 2022
Ordförande
Vice ordförande
Administratör
Skattmästare
Ordförande marknadsföringsutskottet
Vice ordförande marknadsföringsutskottet
Ordförande näringslivsutskottet
Vice ordförande näringslivsutskottet
Ordförande sociala utskottet
Vice ordförande sociala utskottet (event)
Vice ordförande sociala utskottet (sport)
Ordförande utbildningsutskottet
Vice ordförande utbildningsutskottet
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Jonathan Jonasson
Johanna Bergh
Vakant
Albin Ljungh
Vakant
Vakant
Hanna Lundvall
Vakant
Maya Olsson
Vakant
Sebastian Vergara
Cornelia Haapala
Vakant

MOTIVERING AV STYRELSE 2022
Valberedningen har primärt bedömt sökande kandidater utifrån den post de har
sökt, för att hitta den mest kompetenta kandidaten till varje post. Sekundärt har
Valberedningen bedömt hur kandidaterna skulle fungera tillsammans som en
styrelse.
Då vissa poster har saknat kandidater har det varit problematiskt för
valberedningen att se hur persondynamiken skulle kunna fungera i stort och
detta är något som har tagits hänsyn till när kandidater har förordats.
Valberedningen förutsätter utifrån våra intervjuer att kandidater som inte blir
valda till sitt primära val av post kommer att söka en av de vakanta posterna.
Valberedningen anser att denna grupp representerar föreningen och dess
värderingar väl och att deras samlade mängd av erfarenheter och styrkor
kommer bidra till att hålla samman och fortsätta utvecklingen av denna
fantastiska ekonomförening.
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PRESENTATION AV KANDIDATER TILL STYRELSE 2022
Nedan presenteras valberedningens förordade kandidater följt av motkandidater
för vardera post. Presentationerna är kandidaternas ansökningar till styrelsen.
Ordningen som motkandidaterna presenteras i är också valberedningens
förordade ordning. Ordningen nedan är som följer, detta är även förslaget till
ordningen på stämman.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ordförande
Vice ordförande
Administratör
Skattmästare
Ordförande Marknadsföringsutskottet
Ordförande Näringslivsutskottet
Ordförande Sociala Utskottet
Ordförande Utbildningsutskottet
Vice Ordförande Marknadsföringsutskottet
Vice Ordförande Näringslivsutskottet
Vice Ordförande Sociala Utskottet (event)
Vice Ordförande Sociala Utskottet (sport)
Vice Ordförande Utbildningsutskottet
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Jonathan Jonasson - Ordförande
Förordad av Valberedningen

Namn: Jonathan Jonasson
Ålder: 24 år
Telefonnummer: 070-760 80 23
Mailadress: Jontet97@gmail.com
Program: Management med IT
Vilken post söker du? Ordförande

Beskriv dig själv kortfattat:
Jag är 24 år gammal och läser min femte termin inom Management med IT. Jag
ska precis börja skriva min första C-uppsats inom informatikämnet. Sedan till
hösten ska jag skriva min andra C-uppsats inom företagsekonomi för att ta en
dubbelkandidat. Som person är jag glad, driven och letar alltid efter nya
utmaningar så att man ständigt utvecklas. Jag gillar att träffa nya människor och
hjälpa andra att utvecklas med mig, detta leder till att jag ofta har många bollar i
luften samtidigt men det är så jag gillar det.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Min erfarenhet av ideellt arbete började på riktigt när jag började på Södertörn
2019. Jag var fadderbarn först och ansökte sedan till Insparken 2020 och blev
tillsatt som eventansvarig. Efter det ville jag fortsätta med att engagera mig i
SÖFRE då det var så otroligt utvecklande, roligt och alla människor man träffade
på vägen. Jag blev sedan tillsatt som eventansvarig i SkiWeek 2021. Tyvärr blev
inte det projektet helt genomfört då COVID-19 stoppade oss från att genomföra
en skidresa. Det var tråkigt men min eld för SÖFRE levde kvar då jag sökte till
Projektledare och blev tillsatt för Insparken 2021. Nu när jag närmar mig mitt sista
år anser jag vara redo för den största utmaningen, att sitta i styrelsen. Därför säker
jag till Ordförande för att fortsätta min ideella resa.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har jobbat på H&M i Stockholms flagskeppsbutik som säljare, resurs och
avdelningschef. Även arbetat på H&M i Australien i en av världens största butiker
där jag även klättrat till högre ansvarsroller. Som avdelningschef ingick
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personalansvar, drift av dagliga rutiner, en viktig del av ledningsgruppen, nära
kontakt med butikschef, visuella chefer (marknadsföring) och
region-/Sverigekontor samt en kostnadsinsikt i företagets intäkter och utgifter. Så
har fått mycket erfarenhet till ekonomi, personansvar, marknadsföring och extern
kontakt. Jag har även nyligen börjat ett nytt jobb på Roche som Informations
Tekniker, där jag hjälper till med informationsfrågor och lösningar för
ekonomiavdelningen.

Varför passar du på posten?
Då jag har mycket erfarenhet inom föreningen anser jag passa bra till just posten
Ordförande. Då rollen har mycket ansvar och ska ha en insikt över allt som sker i
föreningen samt att kunna ta beslut passar det mig. Att ta jobbiga beslut och ta
med stadgarna i åtanke var något jag redan fick uppleva som projektledare för
Insparken 2021. Då jag under året har haft en väldigt bra och nära kontakt med
hela styrelsen 2021 har jag även fått mer insikt kring vad dem tycker behövs
utvecklas med föreningen samt vad deras främsta arbetsuppgifter är. Min
erfarenhet inom SÖFRE blandat med arbetserfarenheterna jag haft specifikt H&M
passar perfekt som Ordförande.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Det jag vill göra med Ordförande rollen är att få den att framstå vad den verkligen
betyder. Just nu har jag hört många tro att ordförande rollen endast arbetar med
externa delar. Det är inte så jag ser rollen. Genom att fortsätta hålla en bra kontakt
med alla externa intressenter men att ha en bra kontakt inom presidiet. Genom
en bra kommunikation blir det lättare att dela upp arbetet på rätt sätt med Vice
ordförande. Då vice ordförande ska kunna kliva in och ta över Ordförande rollen
om omständigheter uppstår är den kommunikationen viktig. Jag anser då att
även ordförande ska kunna utföra Vice Ordförandes arbetsuppgifter. Med att ha
ett uppstartsmöte med endast Vice Ordförande kommer det bli lättare att
förändra synen på hur arbetet bör ske. Så att Vice Ordförande även vet att jag är
där för att hjälpa alla utskott. Jag anser att Ordförande rollen endast utvecklas om
föreningen utvecklas. Därför kommer mina fokusområden vara att sätta tydliga
klara långsiktiga mål för föreningen utan att tappa fokus på de äldre långsiktiga
mål. Ta del av vad medlemmar anser vara viktigt så väl som styrelsen. För att
bygga gemensamma korta mål för året. Att utveckla Administratör rollen
kommer även vara ett stort fokus för mig. Att hjälpa den tillsatte att förändra hur
rollen fungerar. Då den innefattar mer än vad folk tror då den förut benämnts
som sekreterare anser jag att det är en viktig fokuspunkt. Jag vill även se över
medlemspolicyn och utveckla den. Detta då under Insparkens förberedelser
upptäckte jag en del som vi ansåg kunde förbättras kontakta jag Ása som tog
detta vidare och fick detta förändrat. Därför vill jag fortsätta med det så folk
känner sig säkra och vi har stöd för framtida händelser.
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Övrigt:
Det finns mycket som man kan prata om. Men för att hålla denna ansökan kort
avslutar jag där. Jag ser fram emot att prata med er under intervjun och få höra
era tankar kring viktiga frågor om Ordförande rollen.
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT FÖRORDA JONATHAN
JONASSON
Valberedningen har härmed valt att förorda Jonathan Jonasson till posten som
Ordförande för Södertörns Förenade Ekonomers styrelse 2022. Jonathan har
genom stort engagemang och gedigen erfarenhet visat förståelse och insikt i vad
rollen som Ordförande innebär.
Genom sitt uppdrag som general för Insparken 2021 har Jonathan visat god
ledarskapsförmåga, struktur samt viljan att driva likväl projektet som föreningen
framåt. Jonathan har redan i sin ansökan uppvisat konkreta planer och
målsättningar för att driva Södertörns Förenade Ekonomer till nya höjder.
Jonathan utstrålar säkerhet, lugn samt trovärdighet. Det är med dessa
egenskaper som valberedningen anser att föreningen skulle befinna sig i säkra
händer samt att Jonathan kommer att styra Södertörns Förenade Ekonomer i rätt
riktning. Utefter ovan nämnda egenskaper har Valberedningen valt att förorda
Jonthan Jonasson till Ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer 2022.

Senast reviderat: 2021-10-20
Plats: MA636
Dokumentansvarig: Saga Björklund

Johanna Bergh - Vice Ordförande
Förordad av Valberedningen
Namn: Johanna Bergh
Ålder: 21 år
Telefonnummer: 072-706 22 00
Mailadress: johanna.bergh@live.se
Program: Ekonomi Kandidatprogrammet inriktning företagsekonomi
Vilken post söker du? Vice ordförande

Beskriv dig själv kortfattat:
Mitt namn är Johanna, jag är en 21 åring som flyttade till Stockholm för ett år sen
från Värmland. Jag skulle beskriva mig själv som en social och engagerad
planeringsmänniska. Som bäst trivs jag när jag har många bollar i luften och till
det följer även att jag är ansvarstagande. Jag brinner för att hjälpa och arbeta
tillsammans med människor för att nå gemensamma mål. Något jag värderar
otroligt högt är allas möjlighet att få känna sig sedda, hörda och involverade.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
-

-

-

Jag sitter just nu som projektledare för SkiWeek 2022.
Detta har lärt mig otroligt mycket om vikten av att arbeta tillsammans och
hur man på bästa sätt lyfter olika personers förmågor.
Jag var fadderkapten under insparken 2021.
Där fick jag även utmärkelsen årets fadder. Att vara fadder gav mig ett
kvitto på hur viktigt det är med gemenskap och finnas där för varandra.
Mitt första år satt jag som marknadsföringsansvarig för en fulsittning 2020
som tyvärr inte blev av. Under gymnasiet var jag även med i en
projektgrupp som anordnade balen.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag började jobba som 16-åring på Burger King och trivdes otroligt bra i
servicebranschen. Mitt arbetsliv följdes därefter av arbete på Intersport, Loka
Brunn och Vision. I våras valde jag att inrikta mig på ett jobb nära det jag läser till
och började på Handelsbanken.
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Varför passar du på posten?
Jag vill hjälpa till att driva SÖFRE framåt. Mitt mål i allt jag gör är att de jag arbetar
med ska känna sig hörda, inkluderande och stöttade. Jag är väldigt driven och
fullföljer alltid det jag tar mig ann med 100% engagemang. Då jag är
kommunikativ och utåtriktad hoppas jag att det ska bidra till att så många som
möjligt känner sig sedda. Som projektledare har jag lärt mig vikten av att vägleda,
något jag applicerar som ett huvudområde för vice ordförande. Sen barnsben har
jag spelat fotboll och därifrån tar jag med mig stark laganda. Mina förmågor
kommer bidra till en vice ordförande som framför allt fungerar som en
stöttepelare både inom styrelsen men även gentemot alla medlemmar.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Jag vill utveckla posten med fler utskottsmöten för att bygga upp ett förtroende
för varandra och ha ett regelbundet forum där frågor och problem tryggt kan
lyftas. Detta tror jag även kommer bidra till att främja sammanhållningen.
Styrelsen ska arbeta tillsammans och för att göra det på bästa sätt vill jag ge alla
en trygg grund.

Övrigt:
Skulle jag få förtroende som vice ordförande hade det varit en utmaning jag
gärna tar, och det kommer utveckla mina förmågor något enormt. Jag har även
velat söka till styrelsen sen jag blev insparkad 2020 så nu äntligen kör vi!
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT FÖRORDA JOHANNA
BERGH
Valberedningen har härmed valt att förorda Johanna Bergh till posten som Vice
Ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer styrelse 2022. Johanna är en
driven och strategisk person som utstrålar en hög drivkraft samt viljan att
utveckla inte bara posten som Vice Ordförande utan styrelsens arbete i sin helhet.
Lyhörd, stöttande samt inkluderande är ord som beskriver Johanna som person
och viljan att få samtliga medlemmar att känna sig sedda och hörda är bara
några av de kvaliteér som gör Johanna till en utmärkt kandidat till styrelsen 2022.
Faktumet att Johanna även blev vald till Årets Fadder 2021 cementerar bara detta.
Johanna utstrålar trygghet med sin goda vägledande egenskaper vilket tillåter
medlemmar och individer i hennes närhet att utvecklas, något som vi i
valberedningen anser är nödvändiga egenskaper för denna post. Utefter ovan
nämnda egenskaper har Valberedningen valt att förorda Johanna Bergh till Vice
Ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer 2022.
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Victoria Lunning - Vice Ordförande
Namn: Victoria Lunning
Ålder: 21 år
Telefonnummer: +46 76 716 15 14
Mailadress: victoria@lunning.com
Program: Ekonomie Kandidatprogrammet med inriktning Nationelekonomi
Vilken post söker du? Vice Ordförande

Beskriv dig själv kortfattat:
En extrovert och målmedveten tjej som alltid försöker sprida god stämning och
energi. Frodas av nära samarbete och anser mig vara en lösningorienterad person
som alltid vill stötta andra i sitt arbete då det gör mig som person väldigt lycklig.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Scoutledare samt karatetränare under många år, satt med i Skiiweeks
projektgrupp 2021, till sist satt jag som projektledare för Insparken 2021.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jobbat inom servicebranschen under 3 år, sedan fick jag chansen att jobba på
Swedbanks AML-enhet och nu sitter jag på Avanzas Corporate Actions avdelning.
Började skrubba toalater när jag var 14 år, vilket jag ser som en av mina främsta
egenskaper för denna roll.

Varför passar du på posten?
Efter Insparken reflekterade jag länge på vart jag läger min tid i min vardag och
vart jag får energi ifrån, och det svaret jag kom fram till var att det främsta saken i
min vardag som ger mig energi är att få hjälpa andra. När du ser hur glad en
person blir efter att du hjälp dem med något, inte för att jag är bäst på
logistikscheman, marknadsföring eller ekonomi, men för att jag alltid vill ta mig
tiden att underlätta någon annans arbete. Det gör mig lycklig!
Jag har insett att jag är en väldigt stresstålig person och kan hålla huvudet kallt,
men främst kunna prioritera under mer pressade situationer. Ett exempel detta
var på Vattendagen under Insparken när person skadade sig rejält, i denna stund
valde jag att prioritera hennes välmående framför att stanna kvar på platsen och
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utföra aktiviteterna. Detta är projektgruppen grymma på och jag kunde fylla en
bättre funktion med att hjälpa den skadade personen. Så vi åkte till sjukhuset
tillsammans och sen skjutsade jag hem personen i fråga, det visade sig att
personen brutit foten på två ställen…Det är just därför jag alltid väljer att prioritera
välmående av en person för jag vet att det fick personen att känna sig trygg och
omhändertagen, vilket är det allra viktigaste med en Inspark och samarbete
enligt mig.
Som projektledare tog jag mig alltid tiden att ringa upp var och en i
projektgruppen när dem behövde hjälp med särskilda uppgifter, eller om dem var
missnöjda med samarbeten med deras partner. Detta resulterade i att personer
vågade vända sig till mig för att jag lyssnade och kunde vara en slags mellanhand
så att dem inte behövde reda ut konflikten helt själva eller om dem inte känner
sig bekväma med konflikthantering. Detta var en bra strategi och ledde till
mycket problemlösning och det främjade en bättre sammanhållning.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Majoriteten av dessa punkter är baserade på befintliga styrelsen erfarenhet efter
att jag intervjuat dem, men också min egen erfarenhet. Jag har valt att intervjua
majoriteten av styrelsen då Vice Ordförande rollen ska primärt vara där för andras
stöttning.
●

●

●

När jag fick möjligheten att sitta som projektledare för Insparken 2021
stötte jag tyvärr på ett väldigt omfattande problem vid krismöten, sexuella
trakasserier. Därför skulle jag som Vice Ordförande vilja utveckla
medlemspolicyn kring disciplinära åtgärder för att underlätta och mer
effektivt kunna stötta krishanteringen för projektgrupper samt utskotten
med problemlösningen och olika tillvägagångssätt. Under
verksamhetsdagarna gå igenom tydligare med styrelsen, hur man kan
agerar kring en situation om någon kommer fram och berättar eller man
själv bevittnar sexuella trakasserier. Detta kommer vara en av dem
huvudpunkter som jag skulle vilja arbeta med.
Det är otroligt viktigt att höras av i grupp regelbundet men också
individuellt. Jag anser att det är väsentligt att personer ska få möjligheten
att lyfta saker privat, detta är något jag tar med mig från min tidigare
erfarenhet som projektledare och som gynnat sammanhållningen och
tryggheten inom en större grupp. Efter att ha pratat med majoriteten av
personerna i styrelsen inser jag att ett anonymt dokument har både sina
fördelar och nackdelar, jag tror mer på att bygga upp tilliten genom
individuella möten och samtal med personer. Detta har jag utifrån min
tidigare erfarenhet sett vara gynnsamt för sammanhållningen i gruppen,
och har resulterat i att problemen löst sig så länge man vågar dela sina
tankar och känslor med varandra.
Efter mina möten med Ella Kalberg och Christoffer Wärulf skulle jag vilja
utveckla Vice Ordförande rollen genom att införa 30 minuters möten med
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samtliga utskott varannan månad, utöver dem nuvarande befintliga
mötena. För att få en tydligare inblick i utskottens vardagliga samarbete
och möjligtvis snappa upp på saker innan dem blir ett problem.
● Jag skulle även vilja underlätta Ordförandens arbete genom att ta över
kommunikationen SöderS. Både för att jag etablerat en god
kommunikation med Generalsekreterare Malin Helldorff under Insparken
samt så faller SöderS under skolan och därmed tillhör den
internkommunikationen.
● Sedan skulle jag som Vice Ordförande vilja delegera om särskilda uppgifter
till den vår Administratör exempelvis: Rapporteringen till
STUK(studentkortet), Söfre-meddlemslistan, diplomskrivningen.

Övrigt:
Jag söker till Vice Ordförande rollen då jag redan under min första dagen på
Södertörn fick en inblick i vad föreningen gör för sina medlemmar och stunderna
på högskolan. Jag blev otroligt smickrad när jag fick chansen att sitta som
projektledare och delta i Skiweeks projektgrupp och jag har sen dess insett vad
för egenskaper jag har och hur jag på bästa sett kan gynna en grupp, och det är
genom stöttning och kommunikation.
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Michelle Hruska - Vice Ordförande

Namn: Michelle Hruska
Ålder: 21
Telefonnummer: 0708909449
Mailadress: michelle.hruska@hotmail.com
Program: Entreprenörskap, innovation och marknad
Vilken post söker du? Vice ordförande

Beskriv dig själv kortfattat:
Brukar beskriva mig själv som en social, framåt och driven problemlösare som
alltid strävar efter personlig utveckling. Jag har lätt för att prata med och framför
folk, älskar att bygga relationer och är väldigt kreativ. Fick höra av en kursare
senast igår att jag var spindeln i nätet som vävde samman allt och alla, och det
stämmer verkligen. Jag har ett finger med i allt och älskar att vara en del av ett
team.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Inom SÖFRE har jag suttit som projektledare för en fulsittning (HT20) och för
Vinterinsparken. I somras var jag även fadderkapten för lag Jupiter. (Har även sökt
till volontär på e-day). Sitter dessutom sedan ett år tillbaka som
studentrepresentant för EIMs programråd. I gymnasiet var jag elevambassadör
för mitt gymnasium och ekonomiprogrammet alla tre år, det innebar att jag var
med på alla öppna hus och gymnasiemässor (både i Huddinge och på
Älvsjömässan) under perioden. Satt även med i rektorns utvecklingsråd (att se
som elevrådet). I högstadiet satt jag som ordförande i elevrådet och styrelsen. Har
dessutom spelat handboll i Huddinge från att jag var 10-18 år och var lagkapten
under en period. I samma förening har jag även varit handbollsdomare sedan
2015.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har jobbat sen jag var 15 år och hunnit med diverse olika jobb sen dess. Allt
från McDonalds, Leos Lekland, barnvakt, telefonförsäljare i Barcelona, vikarie på
engelska skolan osv. Efter mitt UF-år (PartyLouder UF) köpte jag ut de andra i
företaget och driver sedan 2019 PartyLouder, uthyrning av högtalare och annan
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partyutrustning, själv. Det är en enskild firma och jag gör allt som har med
företaget att göra. Har dessutom en youtubekanal sedan 2011, på vilken jag
uppdatera kontinuerligt och ibland har sponsrade inlägg. Idag jobbar jag som
rekryterare på Poolia Finance AB vilket innebär att jag searchar fram potentiella
kandidater och håller i telefonintervjuer inför ekonomirelaterade jobb.

Varför passar du på posten?
Som tidigare nämnt är jag en social problemlösare som gillar att vara lite överallt.
Jag är lyhörd, inte rädd för att ta jobbiga diskussioner och gillar att lösa problem
och komma framåt - egenskaper jag anser som högst lämpliga för posten. Jag
jobbar effektivt och tar mina åtagande på största allvar, gillar inte att göra saker
halvdant. Efter min fantastiska inspark 2020 blev jag kär i föreningen och en sann
söfreit, nu vill jag ge tillbaka!

Hur vill du utveckla posten du söker?
Som Vice ordförande är den interna kommunikationen inom styrelsen extremt
viktig, jag vill därför öka på utkottssamtalen ytterligare så att de olika utskotten
känner att de har min uppbackning och hjälp men även så att jag som Vice har
koll på hur det går inom de olika utskotten och projekten. Jag siktar på fyra
utskottssamtal per termin och utskott. Vill även avlasta Ordförande från
kontakten med Söders och ta på mig den, och ge rapporteringen till STUK (som
Vice annars är ansvarig för) till Administratören. Denna omfördelning tror jag
hade varit gynnsam för styrelsen. Har även flera olika idéer inom de olika
utskotten som jag hade velat bolla med respektive ordförande - korpenlag i
handboll exempelvis.
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Valberedningens motivering till att lämna posten Administratör
Vakant
Valberedningen har inte mottagit några ansökningar till posten som
Administratör och har därför valt att inte förorda någon till denna post.
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Albin Ljungh - Skattmästare
Förordad av Valberedningen

Namn: Albin Ljungh
Ålder: 21
Telefonnummer: 0760555400
Mailadress: albin.ljungh@gmail.com
Program: Logistik & Ekonomi
Vilken post söker du? Skattmästare

Beskriv dig själv kortfattat:
Jag upplever mig själv att vara väldigt organiserad, noggrann och strukturerad.
Jag har lätt för att arbeta både i grupp samt på individuell nivå och anser mig
själv vara väldigt tillmötesgående när det kommer till samarbeten.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Jag satt med som ekonomiansvarig i projektgruppen för SÖFRES inspark 2021.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har arbetat deltid på ICA kvantum i Kungens kurva som helgansvarig för
dryckesavdelningen i 4 år.

Varför passar du på posten?
Jag anser att jag passar denna post främst för att jag har funnit ett stort intresse
för ekonomirelaterade arbetsuppgifter efter mitt engagerande i projektgruppen
för insparken. Efter insparken fick jag mersmak för att engagera mig vidare inom
SÖFRE, så jag ansåg att styrelsen var min nästa utmaning. Jag har även fört ett
nära samarbete med den nuvarande skattmästaren (Lillen Nilsson) både underoch efter insparken. Dels har vi tillsammans efter insparken suttit och
sammanställt utfallet och fixat med alla frågetecken som kvarstod, men jag har
även fått chansen att sitta med Lillen och kollat på hur han lägger upp sitt
styrelsearbete. Lillen har visat mig på en grundläggande nivå hur olika moment
går till samt kommit med tips över hur man lägger upp arbetet på smidigast sätt.
Jag känner även att jag vill utvecklas som person i form av att detta är tillfälle att
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faktiskt applicera det jag studerar i praktiken. Jag anser även att jag är väldigt
ordningsam och strukturerad som individ då jag lägger mycket tid och
engagemang på den uppgiften jag fokuserar på. Dessa egenskaper är något jag
tror är väldigt fördelaktiktigt som Skattmästare.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Jag skulle framförallt vilja digitalisera allt ekonomiarbete mer. Efter min insats i
insparken samt nu när jag har suttit i efterhand och kollat hur Lillen arbetar, har
jag lagt märke till att det fortfarande är mycket arbete som sköts i pappersform.
För att förenkla detta skulle man förslagsvis kunna skaffa ett bankkort som är
direkt kopplat till Fortnox så att man minimerar risken för bokföringsfel och dylikt.
Jag tror att genom att digitalisera det hela skulle man nog kunna spara in tid och
generellt sätt effektivisera arbetet.
Man skulle även kunna skapa någon form av mall för respektive event på driven
för alla som söker till projektgrupperna. Jag fick extremt fin hjälp av Lillen och
styrelsen när jag satt med allt arbete för insparken, men hade man fått någon
form av färdig gjord mall med förslagsvis beskrivningar på i vilka steg man ska
utföra arbetet hade det underlättat rejält.
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT FÖRORDA ALBIN
LJUNGH
Valberedningen har härmed valt att förorda Albin Ljungh till posten som
Skattmästare för Södertörns Förenade Ekonomer styrelse 2022. Albin är en driven
och erfaren Söfreit som har påvisat en vilja att utveckla arbetet som Skattmästare
för Södertörns Förenade Ekonomer.
Albin har genom sitt uppdrag som Ekonomiansvarig för Insparken 2021 påvisat
goda kunskaper inom budgetering och struktur. Albin har även tillsammans med
sittande Skattmästare upprättat kvartalsrapporter samt skapat sig en god
uppfattning om vad som krävs för denna post. Med en genuin vilja att förstå och
utveckla ekonomiarbetet inom Södertörns Förenade Ekonomer är
valberedningen övertygade om att Albin kommer genomföra arbetet med bravur.
Albin utstrålar professionalitet säkerhet samt viljan att driva förändring. Utefter
ovan nämnda egenskaper har Valberedningen valt att förorda Albin Ljungh till
Skattmästare för Södertörns Förenade Ekonomer 2022.
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Valberedningens motivering till att lämna posten Ordförande
Marknadsföringsutskottet vakant.
Valberedningen har inte mottagit några ansökningar till posten som Ordförande
Marknadsföringsutskottet och har därför valt att inte förorda någon till denna
post.

Senast reviderat: 2021-10-20
Plats: MA636
Dokumentansvarig: Saga Björklund

Hanna Lundvall - Ordförande Näringslivsutskottet
Förordad av Valberedningen
Namn: Hanna Lundvall
Ålder: 22
Telefonnummer: 070-144 95 95
Mailadress: hanna@ungomsorg.se
Program: Management med IT
Vilken post söker du? Ordförande Näringsliv

Beskriv dig själv kortfattat:
Jag heter Hanna Lundvall och som person är jag väldigt glad,positiv och framåt.
Jag har massor med energi och är väldigt aktiv som person. Sedan jag var 16 år
gammal har jag haft många bollar i luften, där jag har kombinerat studier, jobb
och andra intressen. För att hinna med min aktiva livsstil har jag bemästrat en
planeringsförmåga, där jag är väldigt organiserad och strukturerad som person.
Detta har lett till att jag har blivit väldigt effektiv i mitt arbete. Dessutom är jag
väldigt lösningsfokuserad och efter alla mina år i arbetslivet har jag utvecklat en
problemlösningsförmåga eftersom jag har fått bemöta krissituationer och andra
problem. Detta har utvecklat mig till att våga tänka nytt och använda mina
kreativa förmågor för att lösa problem på bästa sätt.
Utöver det så är jag väldigt ansvarstagande, målinriktad och driven. Om jag har
gett mig in i något kommer jag alltid att prestera till 110% och se till så att allt blir
gjort i tid. Jag vill konstant sträva efter att utvecklas och lära mig nya saker, där
jag ständigt tar mig an nya utmaningar för att både utvecklas individuellt samt i
team. Jag är en lagspelare och trivs i grupper, där medlemmar kan stötta och
hjälpa varandra. Jag har tävlat i lagsporter hela mitt liv och anser att det är där jag
presterar som bäst. Jag vill alltid hjälpa andra och ser till så att alla mår bra i en
grupp och är delaktiga samt inkluderade. Nu är jag redo för nya utmaningar och
vill lära mig nya saker och utvecklas som person. Därför söker jag till styrelsen
2022.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Inom SÖFRE har jag varit delaktig och engagerad sedan dag ett. Jag sparkades in
som fadderbarn hösten 2019 och hade det fantastisk kul och skapade vänner och
minnen för livet. Vid det tillfället fick jag upp ögonen för SÖFRE och satte ett mål
att jag ville engagera mig mer och vara med och påverka, så att jag kan ge nya
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studenter och medlemmar samma upplevelse som jag fick. Jag sökte därför till
mitt första projekt, insparken 2020. Där jag satt i posten eventansvarig och fick
möjligheten att lära mig massor om samarbeten, problemlösning och att våga
tänka nytt. Jag fick vara med och påverka en inspark under en Coronapandemi,
där vi fick anpassa oss och konstant komma på nya lösningar för att göra en så
bra inspark för de nya studenterna 2020.
Därefter engagerade jag mig i SÖFRES projekt Skiweek 2021, där jag fick
möjligheten att sitta som näringslivsansvarig och ansvara för att dra in
sponsorer och ekonomi till projekt. Under projekt fick jag in ett flertal
sponsorer.

Därefter var jag redo för nästa utmaning och sökte till SÖFRE:s
arbetsmarknadsdag e-day. Där fick jag förtroendet att sitta som företagsansvarig
under e-day 2021. Under detta projekt har jag fått väldigt bra insikt kring hur
e-day fungerar och vad de behöver förbättra. Jag har fått kontakta över 100
företag och behövt anpassa mitt bemötande och agera professionellt samt vara
lyhörd. För att kunna lyssna in kunder och bemöta deras önskemål och behov. I
samband med detta var jag fadderkapten för laget Venus under insparken 2021.
Där jag leda gruppen och hålla koll på all planering och alla event.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Sedan i början av 2016 har jag arbetar på ett företag som heter Ung Omsorg. Där
har jag arbetat i snart 5 år i 4 olika tjänster. Först som deltagare där jag fick lära
mig att vara en lagspelare och se till så att alla mina kollegor var inkluderade och
mådde bra i teamet. Jag lärde mig samarbeta och ta ansvar.
Därefter som Teamledare hade jag ett ansvar över 10 deltagare. I den här tjänsten
lärde jag mig att bemöta människor på ett professionellt och formellt sett, då jag
var 17 år och skulle ha möten med verksamhetschefer på äldreboenden. Mitt mål
var att de skulle vara nöjda med verksamheten och ha ett förtroende till mig
vilket jag lyckades förmedla.
Därefter blev jag Regionchef som innebar att jag vara ansvarig för 5 regioner där
jag var totalt ansvarig för 50 medarbetare. Här utvecklade jag mitt ledarskap,
bemötande och problemlösningsförmåga. Eftersom jag var chef fick jag konstant
besvara svåra frågor, kriser och annat som behövde lösas snabbt och effektivt.
Här utvecklade jag en förmåga för stresstålighet, problemlösning, organisering
och strukturering. Utöver det fick jag utveckla mitt bemötande ännu mer då jag
behövde anpassa mig till alla olika typer av personer. Där behövde jag vara en
förebild, en lagspelare, en ledare och en strategisk partner. Därefter blev jag
befordrad till verksamhetsansvarig som innebär ansvar för 7–8 regioner med ca
250-300 anställda. Här fick jag möjligheten att utveckla och förbättra företaget
samt agera som uppstartsansvarig för flera olika uppstarter i kommuner. Det
Senast reviderat: 2021-10-20
Plats: MA636
Dokumentansvarig: Saga Björklund

innebar att jag hade det främst ansvaret för företagets expandering i de
regionerna, där jag har kontakt med befintliga, nya och potentiella partners. I den
här tjänsten har jag lärt mig mer om ledarskap, stresstålighet, problemlösning,
ansvar och att bemöta människor. Men framför allt att bygga långsiktiga
relationer med företag och partners och se till så att de är nöjda och att deras
önskemål och behov är bemötta.

Varför passar du på posten?
Anledningen till att jag skulle passa bra till posten Ordförande Näringsliv, är för
att jag har väldigt mycket erfarenhet kring näringslivet både från arbetslivet
samt från flera av SÖFRE:s projekt. Jag har varit företagsansvarig för e-day som
är näringslivsutskottets främsta projekt. Därmed har jag massor med erfarenhet
och en bra överblick över näringslivsutskottets projekt, som utskottet ska hjälpa
och stötta under projektets gång. Som tidigare nämnt så är jag stresstålig, har
en bra struktur och planeringsförmåga och jag är van att ha många bollar i
luften samt därmed van att lägga upp ett schema och prioritera mina uppgifter
så att jag kan balansera studier med styrelsearbetet. Jag skulle även passa
eftersom jag är bra på att bemöta olika typer av människor, bygga relationer,
bibehålla goda samarbeten och ser till så att partners är nöjda. Jag kommer att
visa dem förtroende, vilket jag har stor erfarenhet av och har arbetat med de
senaste sex åren. Dessutom för att jag har ett driv och ett mål att förbättra och
utveckla posten men även att utveckla projektet e-day, så att det kan gynna alla
medlemmar.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Ifall jag fick posten som Ordförande näringsliv hade jag velat förbättra och
utveckla den genom att föreslå att föreningen ska ha två olika avtal. Då vi idag
bara har ett avtal för våra partners. Jag skulle därför vilja ta fram ett ytterligare
avtal som syftar mer till sponsorer och samarbeten med dem. Detta skulle
underlätta för föreningen, då de kan skapa fler samarbeten som inte endast
fokuserar på inkomster utan även kan vara sponsorer till SÖFRE:s olika event. På
så sätt kan vi utveckla och expandera SÖFRE:s förening och skapa fler
samarbetspartners som kan gynna föreningen och dess medlemmar. Utöver det
så skulle jag som sagt vilja utveckla projekt e-day. Näringslivsutskottet bör ta en
mer aktiv roll av att stötta projektet och vara delaktig under projektets gång. Där
vill jag från start genomföra
uppstartsmöten, hålla i säljutbildningar och göra så att alla
projektmedlemmar har koll på vad projektet innebär. Jag vill stötta
projektgruppen i alla moment där näringslivsutskottet kan påverka, så att de kan
få det stöd de behöver. Detta skulle leda till att projektet kan generera flera
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företag och sponsorer till mässan, så att e-day kan gynna flera medlemmar
genom att erbjuda fler företag och kontaktsamtal. Dessutom så skulle jag vilja
starta i gång momentum så att medlemmar kan få möjlighet till en
handledare/mentor som kan stötta medlemmar i klivet ut till arbetslivet.
Momentum är ett viktigt projekt för SÖFRE:s medlemmar men det måste utföras
med en mer noggrann planering.
Jag vill även lägga mycket fokus, tid och energi på jobbportalen. Så att den
innehåller en bredare exponering som kan gynna medlemmarna till att hitta
relevanta extrajobb under sina studier. Där även en medlem kan få möjlighet att
driva denna jobbportal framåt och jag kan finnas där som stöd och bollplank för
att utveckla jobbportalsansvarig till att utvecklas individuellt. Den ansvarige
kommer att vara en nyckelroll för näringslivsutskottet, där mitt mål är att utveckla
och lära ut till personen så att den kan få erfarenhet och förhoppningsvis vilja
engagera sig mer inom SÖFRE.

Övrigt:
Ifall jag skulle få förtroendet som ordförande för näringslivsutskottet skulle jag ge
allt för att skapa en så bra och säker framtid för SÖFRE och dess medlemmar. Jag
brinner för den här föreningen och jag vill ge alla våra medlemmar samma
möjligheter om inte mer än det jag fått uppleva under mina 2,5 år i föreningen.
Tack på förhand!
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT FÖRORDA HANNA
LUNDVALL
Valberedningen har härmed valt att förorda Hanna Lundvall till posten som
Ordförande Näringslivsutskottet för Södertörns Förenade Ekonomer styrelse 2022.
Hanna har med ett i särklass starkt driv samt vilja att föra utskottet till nya höjder
uppvisat att de egenskaper som krävs för denna post.
Hanna har genom sitt engagemang inom Insparken, e-day samt Skiweek
inhämtat samtliga egenskaper och erfarenheter som Valberedningen förväntar
sig av en Ordförande för Näringslivsutskottet. Med en förståelse för utskottets
utmaningar samt en tydlig utvecklingsplan så anser Valberedningen att
föreningens kontakt med näringslivet är i trygga händer.
Hanna utstrålar kompetens samt energi som inte kan hittas någon annanstans.
Utefter ovan nämnda egenskaper har Valberedningen valt att förorda Hanna
Lundvall till Ordförande Näringslivsutskottet för Södertörns Förenade Ekonomer
2022.
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Linus Lundahl - Ordförande Näringslivsutskottet

Namn: Linus Lundahl
Ålder: 23
Telefonnummer: 073-5040216
Mailadress: linus101@icloud.com
Program: Ekonomi, teknik och design
Vilken post söker du? Ordförande Näringslivsutskottet

Beskriv dig själv kortfattat:
Jag är en glad och social kille som pluggar min femte termin inom Ekonomi,
teknik och design på Södertörn. Utanför skolan gillar jag att hänga med kompisar,
träffa nya människor, träna, gå på fotboll och äta mat. Jag tror folk uppfattar mig
som rolig, kreativ, pålitlig och trevlig.
Jag vann Insparken 2019.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Jag har tidigare arbetat i Projekgruppen för Insparken 2020 som eventansvarig,
vilket var väldigt lärorikt för mig då jag satte mig in i hur SÖFRE jobbar och hur
det går till att vara delaktigt i projektarbete för ett längre event. Jag sitter även i
Projektgruppen för E-day 2021 som Sponsoransvarig, något som väckt mina
intressen för att fortsätta arbetet inom SÖFRE, framför allt gällande att arbeta
med företag.
Innan min studietid har jag även arbetet som tränare på ishockeyläger i Älta, där
jag tog hand om ungdomar under en hel vecka under flera års tid.
Jag har under det senaste året stått en del bakom baren i Söders Pub och
planerar att göra det så mycket jag kan i framtiden. Det känns som ett bra sätt att
lära känna nya människor.
Jag har även funnits inom föreningsliv då jag spelat hockey sedan jag var 3 år
fram tills för några månader sen, så jag vet hur det fungerar att arbeta inom
föreningsliv samtidigt som jag känner mig bekväm i att jobba ihop i en grupp.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har tidigare arbetat på en mängd olika ställen. Mitt första arbete riktigs var på
ett däcklager i Norrköping, samtidigt som jag studera i gymnasiet. Jag jobbade
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även på Circle K smatidgt med att stå i kassan, tvätta bilar etc. Jag har även jobbat
på Tyresö kommun innan mina studier som parkarbetare. Jag jobbar på ett
matvarulager som orderplockare samtdigit som jag studerar, vilket fungerar
väldigt bra.
Jag har även sommarjobbat en del, på Visby golfklubb som rangekeeper och på
Kneippbyn där jag stått i butik/ kiosk samt hanterat kassa.

Varför passar du på posten?
Jag ser mig själv som en väldigt utåtriktad person. Jag gillar att träffa nya
människor och har inga problem med nya möten. Jag ser mig själv som någon
som skulle kunna göra Näringslivsutskottet rättvisa och verkligen se till att den
når sin fulla potential. Jag tror även att jag har den tid och framför allt det driv
som krävs för det ansvar som posten har. Jag gillar att jobba i grupp och har gjort
det hela mitt liv, så jag ser verkligen detta som en styrka jag har då jag har lätt att
ta och ge feedback samt har lätt att ta hjälp av andra.
Jag är en väldigt strukturerad person som sätter höga krav på mig själv, vilket jag
tror kommer gynna mitt arbeta gällande samarbetet och kontakt med partners.
Jag är som tidigare nämnt en person som gillar att vara social och därmed så har
jag väldigt lätt att lära mig saker av andra. Jag är inte speciellt konflikträdd och
säger alltid vad jag tycker och kan hantera incidenter på ett bra sätt vilket jag
enligt mig själv gjort bra under hela tiden jag varit aktiv inom SÖFRE.
Jag är och försöker även vara med på så mycket som möjligt som SÖFRE
erbjuder, så som olika event, sittningar, pubkvällar och annat. Jag har än så länge
inte varit med på så många styrelsemöten men ser fram emot att vara med på
flera i framtiden även om jag inte sitter i styrelsen.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Först och främst vill jag att Näringslivsansvariga ska vara mer delaktiga i deras
stora event E-day, redan från början. Både genom mer återkoppling till
Projektledare och Sponsoransvariga men också genom en bredare
marknadsföring och en tydligare synlighet jämtemot medlemmar och studenter
på Södertörn.
Jag tycker även att vi borde utöka vårt partnernätverk, då vi under förra året
förlorade en del partners, något som var ganska naturligt då företag under
pandemin var tvungna att strama åt sina budgetar. I takt med att världen
återhämtar sig efter pandemin så kommer folk börja återgå till det normala och
då gäller det att tidigt vara närvarande och försöka återfå partners samt att
utveckla samarbetet med de nuvarande partnerna.
En annan sak som jag tror skulle gynna SÖFRE som förening är att integrera
medlemmarna mer i vårt arbete. Att samarbeta med partners som våra
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medlemmar vill ha tror jag kommer gynna engagemanget förframtida event,
samtidigt som medlemmare får känna sig delaktiga i SÖFREs arbete.
Slutligen så skulle jag vilja bredda föreningens målgrupp ännu mer och få folk
från alla olika delar av skolan intresserade av SÖFRE. Detta arbete tycker jag har
påbörjats och jag skulle gärna ta vid vid detta.

Övrigt:
Ideellt arbete är något som är extremt viktigt och utan det skulle inte studentlivet
vara någonting. Styrelsearbete kräver ett hårt slit och ett stort engagemang,
något som jag anser att jag har mycket av.
Jag tycker verkligen att SÖFREs styrelse gör ett fantastiskt arbete med att förgylla
studentlivet för så många, och jag skulle vara väldigt glad att få fortsätta det
arbete som en i SÖFREs styrelse 2022!
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Edin Jusovic - Ordförande Näringslivsutskottet
Namn: Edin Jusovic
Ålder: 20 år
Telefonnummer: 073-688 32 97
Mailadress: edin.jusovic@sofre.se
Program: Journalistik med samhällsstudier – inriktning statsvetenskap
Vilken post söker du? Ordförande Näringslivsutskottet, Vice Ordförande
Näringslivsutskottet

Beskriv dig själv kortfattat:
Jag är en positiv och social person. Jag är nyfiken och analytisk, jag älskar att lära
mig nya kunskaper, utforska nya möjligheter och sätta mål för mig själv, både
professionellt och personligt. Jag är försöker alltid vara en väldigt jordnära person
som kan samarbeta med andra och alltid kunna förhandla mig fram till lösningar
för olika problem.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
I dagsläget sitter jag som projektledare för Finanssällskapet och jag har tidigare
varit fadderkapten under Insparken 2021. Innan dess har jag även varit
koordinator för Finanssällskapet. Under mina gymnasiedagar har jag stått som
elevambassadör på flera öppna hus vilket även gav mig ett jobb på min skola.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Bortsett från ideella verksamheter så jobbade jag deltid under gymnasiet som
ekonomisk assistent på bolaget Bosch, där jag främst jobbade inom Back Office
och Accounts Payable. Sedan efter gymnasiet jobbade jag heltid i ett år som
marknadskommunikatör för ThorenGruppen – företaget som ägde
gymnasieskolan jag gick på. Där fick jag ansvara över externa kommunikationer,
såsom innehåll och meddelanderespons på sociala medier, jag var en
eventplanerare då jag ansvarade över skolorna i frågas öppna hus och närvaro på
mässor och avslutningsvis en föreläsare/säljare, då vi skulle regelbundet göra
besök hos grundskolor för att prata direkt med elever om gymnasielivet. I dag
som student jobbar jag deltid på min hemkommun som förtroendevald, där jag
granskar och föreslår handlingar tillsammans med mina förtroendevalda kollegor
för en nämnd.
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Varför passar du på posten?
Jag anser att jag passar bra för näringslivsutskottet då jag har både god
erfarenhet inom och en kärlek för extern kommunikation, vilket kommer behövas
för att förhandla med SÖFRE:s nuvarande och potentiella samarbetspartners. Jag
har en förståelse för andra människors och organisationers behov och har en god
förmåga att förhandla mig fram till lösningar, som tidigare nämnt. Detta speciellt
eftersom under min tid i Finanssällskapet, både som koordinator och nu som
projektledare så har jag ansvarat över all kontakt med våra två samarbetspartners:
CMC Markets och Thoren Business School Solna. Jag tror även på ett starkt
samarbete med mina framtida styrelsekollegor och att även deras röst hörs i vilka
framtida samarbetspartners vi kan få in och ifall de har ett behov för stöd från de
samarbetspartners vi redan har.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Vi lever i en ny tid. Pandemin börjar nå sitt slut och restriktioner börjar lättas, det
svenska näringslivet börjar vakna till liv nu och jag vill ta del i att dessa företag och
organisationer får uppleva vilket fantastiskt lärosäte Södertörn är. Att jag vill
bevara och utveckla relationen till våra nuvarande samarbetspartners går utan att
säga. En god ingång till detta vore att arbetet med jobbportalen fortsätter och att
gästföreläsningar ska fortsätta att välkomnas och uppskattas. En justering till
detta skulle jag anse vara att göra en enkätundersökning för just vad våra
medlemmar är intresserade i att höra om och lära sig. En annan utveckling jag vill
se till posten är att dra in samarbetspartners om härstammar från andra
branscher. Detta går egentligen hand i hand med ett mönster jag har upptäckt
inom SÖFRE:s medlemskår under senaste tid, vilket är att det inte endast är
ekonomstudenter som är medlemmar hos oss längre, det finns de som studerar
journalistik, till lärare, media, turism och så vidare. Det vore ett nytt och värdigt
steg framåt anser jag att vi borde söka efter samarbeten med företag och
organisationer som skulle kunna vara framtida arbetsplatser för dessa studenter
också, samtidigt som vi bevarar och uppskattar de samarbeten vi redan har.
Dessutom skulle jag vilja se efter möjligheten att göra de samarbetspartners jag
fått in för Finanssällskapet till officiella samarbetspartners till hela SÖFRE i
framtiden, ifall samtliga parter vore nöjda med det nuvarande samarbetet. Sedan
vill jag självklart utveckla samarbetet med de andra utskotten i styrelsen och vara
en uppskattad tillgång för alla våra utskott och projekt när jag behövs.

Övrigt:
Projektåret för Finanssällskapet kommer pågå några månader till efter stämman.
Är det möjligt att kombinera uppdragen ifall jag blir invald eller kommer jag
behöva avgå från Finanssällskapet?
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Maya Olsson - Ordförande Sociala Utskottet
Förordad av Valberedningen
Namn: Maya Olsson
Ålder: 19 år
Telefonnummer: 0793347245
Mailadress: mayols011129@gmail.com
Program: Journalistik med samhällsstudier inriktning religion
Vilken post söker du? Ordförande Sociala Utskottet

Beskriv dig själv kortfattat:
Jag är en social person som gillar att göra många saker och lära känna nya
personer. Det allra bästa jag vet är att umgås med mina vänner.
Jag gillar att samarbeta med andra personer samt att ta tag i saker som måste
göras för att andra ska kunna ta del av det och ha kul.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Dels så har jag arbetat som gymnastiktränare för tjejer födda 06–07 under två år,
sen har jag också suttit i projektgruppen för insparken 2021 som eventansvarig
som var väldigt lärorikt, jag satt också i projektgruppen för fulsittningarna under
hösten 2020, men de blev tyvärr inställda.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har jobbat med lite olika saker, dels som tränare som jag nämnde innan men
också på en bowlinghall med evenemang, trädgårdsarbete, restaurang och krog.

Varför passar du på posten?
Jag passar som Ordförande i det sociala utskottet för att jag trivs med att ha koll
på mycket som händer samt att samarbeta med personer och grupper. Under
tiden i projektgruppen började jag tidigt arbetet med att planera event då det var
jättekul! Dessutom så pratade jag mycket med resten av projektgruppen för att
hålla lite ytterligare koll.
Jag har även studerat nuvarande sociala utskott för att få en förståelse över vad
rollerna innebär och vad utvecklingsmöjligheterna är, speciellt nu när covid-19
avtagit och för det kommande år för sociala utskottet.
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Då märkte jag verkligen att jag drevs av att se folk ha roligt under eventen och
vara nöjda med hur utförandet av insparken blev, samtidigt bestämde jag mig för
att jag ville fortsätta engagera mig och få fler att känna sig inkluderade.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Det viktigaste för mig är att få ännu fler personer att känna sig inkluderade inom
SÖFRE. Möjligen skapa event som är inspirerade av vad medlemmarna är
intresserade av, så som workshops som kanske skulle kunna utföras i ett
samarbete med utbildningsutskottet.
Fortsätta med det pågående arbetet när det gäller uppstart av fysiska event,
möten och samarbeten.
Fortsätta att arbeta med det digitala som vi lärt oss under pandemin, om
intresset finns så skulle kanske event så som spelkvällen kunna hållas både
digitalt och fysiskt så att ännu fler personer kan delta.
Ett event som jag gärna vill se utvecklas är vinterinsparken! Den möjligheten är
något som jag starkt vill ta tag i då det känns som ett givande event för de elever
som börjar på vårterminen.
Utveckling gällande samarbete med andra föreningar på skolan känns också
viktigt, ju fler desto bättre!
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT FÖRORDA MAYA
OLSSON
Valberedningen har härmed valt att förorda Maya Olsson till posten som
Ordförande Sociala utskottet för Södertörns Förenade Ekonomer styrelse 2022.
Maya har genom sin erfarenhet från Insparken 2021 visat engagemang samt
viljan att driva utskottet framåt.
Genom tydligt formulerade ideér så har Maya förmedlat känslor av trygghet samt
kompetens, som Valberedningen anser är viktigt egenskaper för denna post.
Maya utstrålar inkludering samt viljan att utveckla utskottets arbete. Utefter ovan
nämnda egenskaper har Valberedningen valt att förorda Maya Olsson till
Ordförande Sociala utskottet för Södertörns Förenade Ekonomer 2022.
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Cornelia Haapala - Ordförande Utbildningsutskottet
Förordad av Valberedningen

Namn: Cornelia Haapala
Ålder: 20 år gammal
Telefonnummer: 0709727172
Mailadress: chaapalabonta@gmail.com
Program: Ekonomiekandidat med inriktning företagsekonomi
Vilken post söker du? Ordförande Utbildningsutskottet

Beskriv dig själv kortfattat:
Jag är en social, driven och strukturerad ung tjej som alltid vill göra mitt bästa.
Jag älskar att se saker gå i mål och att få vara med och förbättra både projekt och
andra arbeten. Energifylld och engagerad, om jag gillar något jag gör, vill jag göra
det bästa jag kan.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Jag har före min Söfre-tid inte varit speciellt engagerad. Inom Söfre däremot har
jag suttit i föregående års styrelse på posten vice ordförande utbildningsutskottet.

Varför passar du på posten?
Jag har som tidigare nämnt suttit i detta utskott och gör det fortfarande fram tills
stämman. Jag ser potential i utskottet, utveckling jag själv inte hunnit med under
mitt nuvarande styrelse-år. Jag vet vad den här posten behöver och jag är den
som kan driva utskottet och posten mot sin fulla potential. Egenskaperna som är
bra att ha på posten är strukturerad, driven, en stark vilja och kunna förfoga över
kommunikationen med både institutionen, ämnesrådet och studenterna själva.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Utbildningsutskottet har under 2021 velat synas och höras mer, vilket är ett bra
mål att ha. Däremot behöver fokuset återgå till att arbetet som utskottet gör, ger
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positivt inflytande på studenternas studier. Jag vill förbättra samarbetet med
Carina Holmberg, Robert Leonardi och Leo Fodérus i form av mer studie-inriktade
gästföreläsningar och workshops. En annan sak jag vill utveckla eller snarare
tillägga, är en workshop i de första NEK-kurserna. Det finns så mycket med detta
utskott jag vill bidra med att förbättra och utveckla, men min ansökan kommer bli
tre A4 lång om jag nämner allt.
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT FÖRORDA CORNELIA
HAAPALA
Valberedningen har härmed valt att förorda Cornelia Haapala till posten som
Ordförande Utbildningsutskottet för Södertörns Förenade Ekonomer styrelse
2022. Cornelia har genom sitt nuvarande uppdrag som Vice Ordförande för
Utbildningsutskottet påvisat den kompetens och förståelse för vikten av
utbildning som Valberedningen förväntar sig av denna post.
Genom en stark vilja att återföra utbildning till en mer central del av föreningen
samt höja utbildningskvaliteten för samtliga studenter på Södertörns Högskola så
anser Valberedningen att utskottet är i säkra händer. Utefter ovan nämnda
egenskaper har Valberedningen valt att förorda Cornelia Haapala till Ordförande
Utbildningsutskottet för Södertörns Förenade Ekonomer 2022.
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Valberedningens motivering till att lämna Vice Ordförande
Marknadsföringsutskottet vakant.
Valberedningen har inte mottagit några ansökningar till posten som Vice
ordförande för marknadsföringsutskottet och har därför valt att inte förorda
någon till denna post.
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Valberedningens motivering till att lämna Vice Ordförande
Näringslivsutskottet vakant.
Valberedningen har inte mottagit några ansökningar till posten som Vice
ordförande för näringslivsutskottet och har därför valt att inte förorda någon till
denna post
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Valberedningens motivering till att lämna Vice Ordförande
Sociala Utskottet (Event) vakant.
Valberedningen har inte mottagit några ansökningar till posten som Vice
ordförande för sociala utskottet - Event och har därför valt att inte förorda någon
till denna post.
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Sebastian Vergara - Vice Ordförande Sociala Utskottet (Sport)
Förordad av Valberedningen
Namn: Sebastian Vergara
Ålder: 19
Telefonnummer: 0762962542
Mailadress: sebastianvergara902@gmail.com
Program: Kandidatexamen Företagsekonomi
Vilken post söker du? Vice ordförande sociala utskottet (sport)

Beskriv dig själv kortfattat:
Jag är social, utåtgående, arbetar bra i grupp och gillar att ta för mig. Jag bidrar
alltid med ett gott humör och är ansvarsfull.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Jag har arbetat som volontär på kista loppet tre gånger, arbetat som
fotbollsledare samt varit fotbollsdomare i två år.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Arbetat som fotbollsdomare i 2 år, arbetat som bartender, fotbollsledare och även
med att paketera larm.

Varför passar du på posten?
Jag tycker att jag passar in på posten eftersom mina erfarenheter inom
idrottsvärlden. Jag är uppväxt med idrott och gemenskapen man känner inom
idrotten och vill därför få andra att känna samma gemenskap. Jag brinner även
för idrott och det motiverar mig ytterligare att göra ett bra jobb.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Jag anser att det finns ett par utvecklingsområden inom posten, jag förstår att
den förra kandidaturen var präglad av pandemin vilket gör rum för stora
utvecklingsmöjligheter. Jag tycker att fler aktiviteter bör hållas mer än enbart
korpen. Korpen inom andra sporter, starta ett föreningslag som möter andra
föreningar och skolor i fotbollsmatcher.
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Övrigt:
Jag har träffat en av mina bättre vänner genom SöFres korpen så jag inser
ansvaret och potentialen som finns med sport ämbetet.
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT FÖRORDA SEBASTIAN
VERGARA
Valberedningen har härmed valt att förorda Sebastian Vergara till posten som
Vice Ordförande Sociala Utskottet - Sport för Södertörns Förenade Ekonomer
styrelse 2022. Sebastian har med sina nytänkande ideér samt passion för sport
uppvisat de kvaliteér som Valberedningen förväntar sig av denna post.
Genom tydlig idébildning samt vilja att utveckla posten är Sebastian en ny och
frisk vind inte bara till styrelsen men till föreningen i sin helhet.
Sebastian utstrålar lugn samt nytänkande vilket krävs för att utveckla posten.
Utefter ovan nämnda egenskaper har Valberedningen valt att förorda Sebastian
Vergara till Vice Ordförande Sociala Utskottet - Sport för Södertörns Förenade
Ekonomer 2022.
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Valberedningens motivering till att lämna Vice Ordförande
Utbildningsutskottet vakant.
Valberedningen har inte mottagit några ansökningar till posten som Vice
ordförande Utbildningsutskottet och har därför valt att inte förorda någon till
denna post.
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VAL AV ADVISORY BOARD

BAKGRUND
Advisory Board är ett icke beslutsfattande rådgivande organ till SÖFREs styrelse.
Dess uppgift är att bistå i utvecklingen av SÖFREs organisation och verksamhet
samt vara ett stöd till styrelsen i den löpande verksamheten. Sammansättningen
föreslås av styrelsen och väljs sedan av föreningsstämman.
Sammansättningen bör bestå av personer som innehar ett högt intresse för
föreningen och dess fortskridning. De bör bistå med erfarenhet från näringslivet
såväl som från tidigare erfarenhet av ideellt engagemang. Advisory Board skall
enligt SÖFREs stadga bestå av minst tre (3) högst fem (5) personer.

FÖRSLAG
Styrelsen föreslår att följande fem (5) personer väljs till Advisory Board inför
verksamhetsåret 2022 med motiveringen att det är en sammansättning av
personer som var och en kan bidra med ett perspektiv som är viktigt för att stödja
SÖFREs styrelse inför kommande verksamhetsår.

Viktor Ahlenius Nehag (vice ordförande SÖFRE 2011, ordförande SÖFRE 2012,
fullmäktigeledamot SöderS 2012, ordförande SöderS Pub 2013).
Petra Gustafsson (ordförande marknadsföringsutskottet SÖFRE 2015,
valberedning SÖFRE 2016, marknadsföringsansvarig S.E.R.O. 2016, valberedning
S.E.R.O. 2017, studentrepresentant Advisory Board S.E.R.O. 2019 & 2020).
Jens Dang (ordförande SÖFRE 2018, valberedning SöderS 2019, ordförande i
valberedning S.E.R.O. 2019).
Daniel Öberg (ordförande marknadsföringsutskottet SÖFRE 2020).
Emelie Strömberg (skattmästare SÖFRE 2020).
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