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 PROTOKOLL 
 

Valberedningen 

 
 

 

 
 
 

Närvarande ledamöter    

Micha Hallberg (ordförande), § 1-12 
Theresa Fuchs (ledamot), § 8-12 
Pontus Gersne (ledamot), § 1-8 

   

    

    

    

    

    

    

 

§ Ärende Beslut/kommentar 

   

1. Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat kl. 08:48, 
2018-04-04. 

   

2. Justering av röstlängd Valberedningen beslutade 
 

att justera röstlängden enligt ovan. 

   

3. Val av mötessekreterare Valberedningen beslutade 

 

att utse Pontus Gersne till sekreterare. 

   

4. Val av justerare  Valberedningen beslutade 
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att utse Micha Hallberg till justerare. 

   

5. Mötets behöriga utlysande Valberedningen beslutade 
 

att anse mötet behörigt utlyst. 

   

6. Adjungeringar Inga adjungeringar. 

   

7. Fastställande av föredragningslistan Valberedningen beslutade 
 

att fastställa föredragningslistan som den är. 

   

8. Intervjuer 
 
 
 
 
 
 

Intervjuer hölls 
 
Mötet ajounerades kl. 10:55, 2018-04-04 
(På grund av sjukdom valdes Theresa Fuchs till ny 
mötessekreterare) 
Mötet återupptogs kl. 12:21, 2018-04-06 
Mötet ajounerades kl. 13:27, 2018-04-06 
Mötet återupptogs kl. 10:50, 2018-04-07 
 

 

 9. Valärenden 
(För nomineringstexter se bifogad  
bilaga) 

a) Kårordförande 

Valberedningen beslutade 
att: 

- föreslå Gustav Ekström. 
 

b) Vice kårordförande med utbildningsansvar 

Valberedningen beslutade 
att: 

- föreslå Elisabeth Jensen Haverling 
 

c) Vice kårordförande med studiesocialt ansvar 

Valberedningen beslutade 
att: 

- föreslå Saga Cornelius 
 

d) Kårstyrelsen 

Valberedningen beslutade 
att: 

- föreslå My Bodin och Linnea Karlsson 
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e) Novischamiral HT18 

Valberedningen beslutade 

att: 
- föreslå Anna Hyll 

10. Utlysning av poster Valberedningen beslutade 
 
att utlysning av poster ska ske tisdagen den 10april.  
 
att utlysa följande poster: 
 

- Fullmäktiges mötesordförande (1) 
- Fullmäktiges vice mötesordförande (1) 
- Fullmäktiges mötessekreterare (1) 
- Fullmäktiges vice mötessekreterare (1) 
- Ledamot av kårstyrelsen (3) 
- Projektledareen för arbetsmarknadsdagen  

(1) 
- Projektgruppen för arbetsmarknadsdagen 

(8) 
- Ordförande för valberedningen (1) 
- Ledamöter av valberedningen (5) 
- Ordförande för valnämnden (1) 
- Ledamöter av valnämnden (5) 
- Ordförande för språkcaféutskottet (1) 
- Ledamöter av språkcaféutskottet (8) 
- Ledamöter av utbildningsutskottet (5) 
- Ledamöter av studiesociala utskottet (5) 
- Sexmästare (1) 
- Ledamöter av sexmästeriet (5) 
- Ledamöter av konstitutionsrådet (2) 
- Sakrevisor (1) 
- Sakrevisor suppleant (1) 
- Ekonomisk revisor (1) 
- Månbas (1) 
- Lunära kommittén (5) 
- Spelledare (1) 
- Lagledare (1) 
- Grafisk designer (1) 
- Ledamot av LUS valberedning (1) 
- Suppleant av LUS valberedning (1) 
- Ledamot av Akademiska Föreningens 

överstyrelse (1) 
- Suppleant av Akademiska Föreningens 

överstyrelse (1) 
- Akademiska Föreningens stipendienämnd 

(2) 
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- Ledamot av Terminsräkningsföreningens 
stämma (1) 

- Suppleant av Terminsräkningensföreningens 
stämma (1) 

- Ledamot av Fakultetsstyrelsen för 
humaniora och teologi (1) 

- Ledamöter av Grundutbildningsnämnden 
(2) 

- Ledamot av Forskarutbildningsnämnden (1) 
- Ledamot av Lärarförslagsnämnden (1) 
- Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1) 
- Kursplanegrannskare (2) 
- Ledamot av Etikrådet (1) 

 
att tid för kandidering till utlysta poster ska ske fram 
till och med tisdagen den 24 april kl. 23:59. 
 
att intervjutillfällen ska ske mellan onsdagen den 25 
april och söndagen den 29 april. 

   

11. Övriga frågor Alla har godkänt protokollets innehåll, och kommer 
snarast möjligt att skriva under protokollet.  

 
 

  

12. Mötets avslutande Ordförande förklarade mötet avslutat 17:56, 2018-
04-07. 
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Vid protokollet 
 
 
 

_________________________ 
Pontus Gersne 
mötessekreterare 1 

 

 
 
 
 

_________________________ 
Micha Hallberg 

ordförande och justerare 

 
 

_________________________ 
Theresa Fuchs 

mötessekreterare 2 
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