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GUIDE TILL EXTRAINSATTA ÅRSSTÄMMAN
Stunden för SÖFREs kanske mest spännande dag är äntligen här. Det är dags för den årliga
extrainsatta föreningsstämman där styrelsen för verksamhetsåret 2021 ska röstas fram. 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.

INSTRUKTIONER OCH ORDNINGSREGLER
Föranmälan och medlemskap
För att delta på den extrainsatta föreningsstämman behöver du anmäla dig via
anmälningsformuläret samt vara medlem i SÖFRE, du kan enkelt anmäla dig och bli medlem
via vår hemsida www.sofre.se. Ditt medlemskap visar 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.
Anslutning
Endast en person per bild/enhet. Detta kommer att kontrolleras genom krav på kamera
under hela mötets gång. Det är alltså inte tillåtet att sitta flera tillsammans framför samma
bild/enhet.
Använd ditt fullständiga namn (för- och efternamn) vid anslutning. För att ändra ditt namn
på Zoom gå till inställningar och klicka på ditt nuvarande namn för att öppna
redigeringsmenyn.
För att minska eko och andra olägenheter ska samtliga deltagare hålla sina mikrofoner
avstängda under mötets gång. Mötesordförande förbehåller sig rätten att tysta individer som
inte följer detta, eller skapar annan typ av olägenhet.
Om det är första gången du deltar i Zoom kan du bli ombedd att ladda ned programmet
genom att spara filen på din dator, vilket kan ta ett par minuter. Se till att du har gjort klart
detta i god tid innan föreningsstämman startar.
Talarlista
Du använder chatt-funktionen som du hittar när du håller pekaren längst ner i bilden. Skriv
ditt namn i chatten, så skrivs du upp på talarlistan.
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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 extrainsatta
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.
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).
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S TA D G A R
I SÖFREs 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 föreningsstämma 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 föreningsstämman
alternativt genom att bli nominerad av någon på plats.
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.
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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
Zoom
För att rösta kommer föreningsstämman att använda sig av Zooms röstningsfunktion. En
genomgång av hur det kommer gå till ges i samband med att föreningsstämman börjar. För
att vara röstberättigad krävs ett ordinarie medlemskap som regleras av stadgarna kapitel 2
(2) §1 “Ordinarie medlemskap”.
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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 2020:1

3. Fastställande av antalet styrelseledamöter
4.

Val av styrelseledamöter

4.1.

Val av ordförande

4.2.

Val av vice ordförande

4.3.

Val av sekreterare

4.4.

Val av skattmästare

4.5.

Val av ordförande utbildningsutskottet

4.6.

Val av ordförande marknadsföringsutskottet

4.7.

Val av ordförande näringslivsutskottet

4.8.

Val av ordförande sociala utskottet

4.9.

Val av vice ordförande utbildningsutskottet

4.10.

Val av vice ordförande marknadsföringsutskottet

4.11.

Val av vice ordförande näringslivsutskottet

4.12.

Val av vice ordförande sociala utskottet (event)

4.13.

Val av vice ordförande sociala utskottet (sport)

5.

Val av Advisory Board

6.

Fastställande av medlemsavgift

7.

Övriga frågor

8.

Stämman avslutas
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PROPOSITION 2020:1
BAKGRUND
Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) sparar idag sina pengar hos Handelsbanken på ett
transaktionskonto med en räntesats på 0%. Pengar gör som minst nytta när de vilar och som
mest nytta när de arbetar. Styrelsen anser därför att föreningens pengar för strategiska mål
ska investeras och därmed börja med ett långsiktigt sparande.

FÖRSLAG
Från:

§2 Styrelsens ansvar
Styrelsen väljs av och är ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsen handhar
ledning av föreningens verksamhet och bär ansvar för att föreningens
ekonomi sköts på ett tillfredställande sätt. Styrelsen ansvarar att föreningens
betalkort används för föreningens
ändamål.

Till:

§2 Styrelsens ansvar
Styrelsen väljs av och är ansvarig inför föreningsstämman. Styrelsen handhar
ledningen av föreningens verksamhet och bär ansvar för att föreningens
ekonomi sköts på ett tillfredsställande sätt. Styrelsen äger rätt att placera
föreningens kapital för långsiktig tillväxt och sparande, om detta inte på något
sätt strider mot SÖFREs stadgar. Styrelsen ansvarar att föreningens bankkort
används för föreningens ändamål.

YRKANDE
Styrelsen yrkar:
Att godkänna ovanstående förslag
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VALBILAGA
S Ö D E R T Ö R N S

F Ö R E N A D E

E K O N O M E R
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VALBERDNINGENS ARBETE
VALBEREDNINGEN 2020

Jonathan Ortega Wahlstedt (sammankallande)
Falmetta Mohamed
Valberedningens arbetsprocess har liknat tidigare valberednings. Vi har haft mycket material
att utgå ifrån i och med tidigare valberednings arbete.
Valberedningen tog fram ett formulär där medlemmar anonymt fick nominera personer som
de tyckte passade på en viss post. Detta för att vi i valberedningen inte skulle missa några
guldkorn samt för att ge kandidater en extraknuff till att söka. Vi fick in 63 st nomineringar
totalt och samtliga som nominerats har kontaktats av valberedningen.
Under ansökningsperioden har vi fått in flera ansökningar, till de flesta styrelseposter. Innan
intervjuerna läste vi igenom samtliga ansökningar och anpassade vårt förutbestämda
frågeschema efter respektive kandidat. Vi genomförde intervjuer med samtliga sökande.
Vårt arbete har präglats av objektivitet för att förhindra att våra personliga åsikter påverkar
våra rekommendationer. Vi har diskuterat varje beslut väldigt noggrant och sett till att båda i
valberedningen är överens.
Utifrån intervjuerna och ansökningarna har vi kunnat rekommendera en styrelse. Vi anser att
vi besitter en tillräcklig kunskap om kandidaterna för att kunna rekommendera den styrelse
som vi tror är den bästa för föreningen.
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VALBERDNINGENS FÖRORDADE STYRELSE 2021

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Skattmästare

Ása Rut Davidsdottir
Ruben Fellevik
Saga Björklund
Emma Gruffman

Ordförande marknadsföringsutskottet
Vice ordförande marknadsföringsutskottet

Anne Dillström
André Orellana von Essen

Ordförande näringslivsutskottet
Vice ordförande näringslivsutskottet

Julia Lindqvist
Ibrahim Haciyev

Ordförande sociala utskottet
Vice ordförande sociala utskottet (event)
Vice ordförande sociala utskottet (sport)

Sofia Pernbrink
Vakant
Vakant

Ordförande utbildningsutskottet
Vice ordförande utbildningsutskottet

Jasmin Fondak
Vakant
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MOTIVERING AV STYRELSE 2021
Valberedningen har primärt bedömt sökande kandidater utifrån den post de har sökt, för att
hitta den mest kompetenta kandidaten till varje post. Sekundärt har vi 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. Vi förutsätter utifrån våra intervjuer att kandidater som inte
blir valda till sitt primära val av post kommer att söka en av de vakanta posterna. De
kommer därmed komplettera styrelsen och mest optimalt utefter den ordningen vi har valt
att förorda dem.
Vi 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
2021
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.
Ordförande
2.
Vice ordförande
3.
Sekreterare
4.
Skattmästare
5.
Ordförande utbildningsutskottet
6.
Ordförande marknadsföringsutskottet
7.
Ordförande näringslivsutskottet
8.
Ordförande sociala utskottet
9. Vice ordförande utbildningsutskottet
10.Vice ordförande marknadsföringsutskottet
11.Vice ordförande näringslivsutskottet
12.Vice ordförande sociala utskottet (event)
13.Vice ordförande sociala utskottet (sport)
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ÁSA RUT DAVIDSDOTTIR - ORDFÖRANDE
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn
Ása Rut Davidsdottir
Ålder
29
Telefonnummer
079-049 94 92
Mailadress
ar.d@hotmail.com
Program
Entreprenörskap, innovation och marknad
Vilken post söker du?
Ordförande
Beskriv dig själv kortfattat.
Personer i min omgivning skulle beskriva mig som en energisk själ och med ett stort hjärta.
Jag ser det bästa i människor och har en god förmåga att framhäva just denna egenskapen
hos mina medmänniskor. Jag får ofta även höra att jag sprider glädje i rummet. Just dessa
egenskaper som människor i min omgivning uppfattar om mig, vill jag bygga vidare SÖFRE
på.
Redan sedan tidig ålder har jag arbetat och försörjt mig själv, oftast med två eller tre jobb
parallellt. Dessa jobb har innefattat privat och ideellt arbete. Jag tycker om att stå i centrum,
inte för min egen gynning, utan för att kunna se en positiv förändring i min omgivning som
förädlar människors tillvaro. När jag får någon annan att må bra, då mår även jag bra.
Därför trivs jag väldigt bra i SÖFRE, med alla fantastiska människor, projekt, evenemang och
föreläsningar som syftar till att ge ett större värde till våra medlemmars studietid.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Mitt engagemang inom SÖFRE startade min första termin då jag var med i Projektgruppen
för Oktoberfest och Fulsittningen 2019. Sedan dess har jag suttit som styrelseledamot i
SÖFREs styrelse 2020 på posten ordförande för sociala utskottet. Denna erfarenhet har givit
mig stor kunskap om SÖFRE som förening och djup insikt i majoriteten av SÖFREs projekt.
Under gymnasiet engagerade jag mig i flertalet föreningar. Dels satt jag som ordförande i
Balkommitéen och dels som General i Peppet. Peppet var den grupp som ansvarade för
samtliga sociala evenemang såsom gymnasiefester och Krampen. Krampen var en årlig
tävling mellan vår och en annan skola i Örebro. (https://www.na.se/artikel/bildspecial-har-arkrampen-genom-aren)
13
DOKUMENTANSVARIG: JOSEFIN WIK

HANDLINGAR
SÖDERTÖRNS FÖRENADE EKONOMER

Utöver detta har jag tidigare varit mentor åt en tjej i tonårsåldern genom ”Mentor Sverige”.
Att vara mentor innebar att vara en vuxen förebild och att leda henne in på rätt väg i livet.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
●
●
●
●
●
●

Production manager - H&M (Nuvarande arbete)
Producer - H&M (2018-2020)
Ungdomscoach på Tegelbruket (Örebros svar på Fryshuset) (2018)
Area Visual Merchandiser - Vero Moda Norge (2016-2017)
Butikschef - Vero Moda Norge (2014-2016)
Assisterande Butikschef - Vero Moda Norge (2013-2014)

Varför passar du på posten?
Min tid som ordförande av sociala utskottet 2020 har krävt mycket tålamod och
anpassningsförmåga. Samtliga projekt som social utskottet driver, har blivit tvungna att
planeras flera gånger om under 2020. Detta då pandemin gav förutsättningar som ingen
kunde förutspå, vilket gav upphov till omplanering, anpassningar och avbokningar. Jag har
fått bevittna SÖFREiters dedikation till föreningen och hur alla har gjort sitt absolut yttersta
för att SÖFREs evenemang skall kunna genomföras för dess medlemmars skull. Det är just
detta som SÖFRE handlar om, en förening som är till för just medlemmarna och deras
intressen. Jag har kommit till insikten att en förening är en objektiv åsikt som definieras av
dess stadgar. Oavsett min eller någon annans subjektiva åsikt, så är det för SÖFREs bästa
varje beslut måste tas. Jag har som tidigare nämnt, ett stort hjärta och mitt hjärta ligger i
SÖFRE. Just därför skulle jag passa på just posten som Ordförande för SÖFRE, jag skulle
göra allt för SÖFREs bästa, i varje situation, oavsett min egna subjektiva uppfattning.
För att återkoppla till inledningen så vill jag att medlemmarna i SÖFRE skall få känna sig
sedda och hörda, vilket jag kommer lyckas med, med hjälp av min vilja att göra positiva
förändringar och att inkludera människor. Jag kommer att göra detta på ett sätt som faller i
SÖFREs favör då jag efter mitt år som styrelseledamot haft möjligheten att sätta mig in i
föreningens stadgar, policys och arbetssätt. Jag är säker på att år 2021 kommer att erbjuda
många möjligheter men även motgångar. Dessa motgångar kommer att uppstå som en följd
av de tuffa förutsättningarna år 2020 gav oss som förening. Därför anser jag att det är till
fördel att någon med god inblick i SÖFRE sitter på denna post, för att direkt kunna påbörja
ett välgrundat arbete direkt från start. I syfte att reducera nya styrelsemedlemmars tröskel
för infasning i sin nya roll genom att rösta in en erfaren person på ordförandeposten. Därför
anser jag att jag är en lämplig kandidat till denna post.
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Hur vill du utveckla posten du söker?
Utveckla utskotten och SÖFRE i stort
SÖFRE är idag en etablerad förening som har välgrundade stadgar och engagerade
medlemmar som visar stor dedikation till föreningen. Genom att se till att föreningen når ut
till rätt målgrupp och verkar för att arrangera det medlemmarna önskar kan SÖFRE växa än
mer. Därför är min önskan för 2021 att som ordförande arbeta närmare utskotten. Detta för
att ha möjligheten att kontinuerligt utmana de att tänka stort och komma utanför sin
komfortzon. Det är utanför komfortzonen förändring sker på riktigt och möjliggör en
utveckling för SÖFRE som förening.
Inkludering
SÖFRE är ingenting utan sina engagerade medlemmar. Därav är det av stor vikt att
föreningen leds av en styrelse som sätter inkludering i första rummet. Genom öppenhet och
inkludering kan SÖFRE som förening öka i medlemsantal och medlemsengagemang.
Samtliga av SÖFREs medlemmar ska uppleva att de är välkomna att lyfta sina åsikter till
styrelsen och att evenemangen vi anordnar är till för de. Detta görs genom en lyhörd
styrelse som är mån om att ha goda relationer till samtliga vi möter. Utvärderingar som en
övergripande rutin för evenemang. Behöver inte vara någon stor enkät, kan vara en snabb
muntlig avstämning som sammanfattas.
Behålla goda relationer med institutionen
Genom att samarbeta med institutionen ges SÖFRE möjlighet att verka utifrån studenternas
intressen. Då institutionen har god insyn i studenternas studier och behov kan SÖFRES
evenemang anpassas efter studenternas önskemål. Detta skulle generera i ökat antal
medlemmar och säkra att SÖFRE verkar för medlemmarnas intressen. Genom
utbildningsrelaterade evenemang ges SÖFREs medlemmar goda förutsättningar för att klara
sina studier. I dag är relationen mellan institutionen och SÖFRE god och genom att fortsätta
det väl genomförda arbete som ordförande 2020 gjorde kan föreningen i samverkan med
institutionen ta in den feedback som når de och på så vis utveckla SÖFREs verksamhet så att
den är skräddarsydd för medlemmarna.
Övrigt
Studentlivet är en stor del av studenternas tid och jag vet av erfarenhet att SÖFRE
sannerligen berikar medlemmarnas studietid. Under 2020 har jag haft möjlighet att utveckla
en del av SÖFRE och jag är nu redo att ta mig an utmaningen att utveckla föreningen som
helhet!
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
FÖRORDA ÁSA RUT DAVIDSDOTTIR
Valberedningen har härmed valt att förorda Ása Rut Davidsdottir till posten som
ordförande för SÖFREs styrelse 2021.
Genom sitt tidigare uppdrag som ordförande för sociala utskottet år 2020 har Ása visat på
stort ledarskap och hög samarbetsförmåga samtidigt som hon, tillsammans med sin kollega i
utskottet, trots motgångar i form av pandemin hittat nya lösningar för att engagera
föreningens medlemmar.
Ásas personliga egenskaper kombinerat med drivet och viljan att föra föreningen framåt är
faktorer som vi i valberedningen anser vara mycket passande för SÖFREs nästa ordförande.
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RUBEN FELLEVIK - VICE ORDFÖRANDE
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn: Ruben Fellevik
Ålder: 24
Telefonnummer: 070-247 28 48
Mailadress: Ruben.fellevik@gmail.com
Program: Ekonomi, Teknik & Design
Vilken post söker du? Vice Ordförande
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en glad, välorganiserad och utåtriktad person med ett mycket stort driv,
framförallt när det kommer till att driva SÖFRE framåt. Jag har en professionell
attityd, stor ambition samt är mycket lösningsorienterad.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?:
Näringslivsansvarig Skiweek 2020, vice ordförande Näringslivsutskottet 2020,
Ordförande Näringslivsutskottet 2020, Volontär e-day 2019
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Biträdande butikschef Webhallen AB, Lageransvarig Webhallen AB.
Varför passar du på posten?
Jag skulle passa för posten då jag redan har mycket god insikt i hur föreningen och
styrelsen fungerar. Utöver detta så har jag även en enormt stor ambition att utveckla
SÖFRE på alla plan för att tilltala såväl medlemmar, potentiella medlemmar samt
övriga intressenter såsom partners, sponsorer och övriga vänföreningar att utvecklas
med oss. Drivet som jag har kommer mycket från att året 2020 inte blev som någon
hade tänkt, detta i kombination med att jag satt i styrelsen detta år gör att jag är
revanschsugen och känner att jag har mycket mer att ge SÖFRE än vad jag lyckades
genomför under året 2020. Jag fick en försmak på föreningslivet redan under
insparken 2019 och har sedan dag 1 velat engagera mig och driva föreningen framåt,
jag har inte tänkt att sluta nu och jag kommer fortsätta engagera mig i SÖFRE tills
dagen jag inte längre studerar på Södertörns Högskola. Min kommunikationsförmåga
med människor som jag känner likväl som de jag inte känner gör även att det interna
arbetet som är huvudfokus som vice ordförande passar mig mycket väl.
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Hur vill du utveckla posten du söker?
Jag vill utveckla dynamiken mellan ordförande och vice ordförande, under tidigare år
har dessa positioner arbetat mycket självständigt och detta har i vissa fall lätt till
extremt stora arbetsbördor för de båda positionerna. Att utveckla samarbetet mellan
dessa poster gör att arbetet kan effektiviseras samt både ordförande och vice
ordförande får en bättre överblick över föreningens tillstånd. Utöver detta så vill jag
utveckla uppföljningen med samtliga utskott i form av att ha mer reguljära
avstämningar under året, säg ungefär 1 gång i månaden utöver de större
utskottssamtalen för att kunna underlätta deras arbete samt arbeta med välmående
för samtliga styrelsemedlemmar. Vidare önskar jag att omarbeta hela PG och PL
handböckerna för att göra dem lättare att läsa, förstå och hantera. Dessa skall även
läggas som styrdokument.
Övrigt
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
FÖRORDA RUBEN FELLEVIK
Valberedningen har härmed valt att förorda Ruben Fellevik till posten Vice
Ordförande för SÖFREs styrelse 2021. Genom sitt tidigare uppdrag som ordförande
för Näringslivsutskottet har Ruben visat på ett brinnande engagemang för
föreningen.
Med den erfarenheten och inblick i föreningen Ruben besitter kommer han kunna ge
ordföranden, styrelsen samt medlemmarna det stöd de behöver.
Vi i valberedningen är säkra på att Ruben Fellevik kommer göra ett bra som jobb vice
ordförande för SÖFRE 2021

19
DOKUMENTANSVARIG: JOSEFIN WIK

HANDLINGAR
SÖDERTÖRNS FÖRENADE EKONOMER

ELLA KALBERG - VICE ORDFÖRANDE
Namn:
Ella Kalberg
Ålder:
1997-12-18
Telefonnummer:
0736787450
Mailadress:
ella@kalberg.se
Program:
Grundlärarutbildningen med interkulturell profil, med inriktning mot förskoleklass och årskurs
1–3.
Vilken post söker du?
Vice ordförande.
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en person som alltid är positiv och ser lösningar på problem. Genom min positiva
personlighet och mitt lösningsorgenterande tankesätt så är jag lugn i stressade situationer
som ses som en person som människor förlitar sig på. Jag är även en person som mår bra av
att ha många bollar i luften samtidigt.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Jag har tidigare suttit med i två projekt inom SÖFRE. Det första projektet var Insparken 2020
där jag var eventansvarig i projektgruppen. Som eventansvarig ansvarade jag över SÖFRE
Got Talent, klassdagen, Bäst i test och finsittningen. Jag sitter nuvarande som projektledare
för SkiWeek 2021.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har arbetat inom olika yrken under mitt liv. Några av dessa yrken är kassabiträde på
McDonalds, kassabiträde i en inredningsbutik, skidskolelärare och senast arbetade jag som
resurs/elevassistent på en skola. Det är främst inom skolvärlden jag har arbetat inom. Detta
arbete influerade mig till den utbildning jag nu går. Det som är gemensamt med dessa yrken
är att de har med människor att göra på ett eller annat sätt.
Varför passar du på posten?
Som tidigare nämnt har jag jobbat mycket inom skola och det är även det jag utbildas inom.
Egenskaperna man behöver för att bli en bra lärare är att vara lyhörd, öppensinnad,
samarbetsvillig, problemlösare och stöttepelare för alla elever. Detta är även egenskaper som
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jag anser behövs hos en vice ordförande. Det är även egenskaper som jag anser att jag har
och hela tiden arbetar med för att kunna bli en så bra lärare som möjligt, nu även en så bra
vice ordförande som möjligt. Just detta för att kunna vara den som stöttar styrelsens utskott,
bidrar till god sammanhållning och med andra ord vara styrelsens spindel i nätet.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Jag skulle vilja öka samarbetet mellan ordförande och vice ordförande. Även öka
gemenskapen inom hela styrelsen.
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SAGA BJÖRKLUND - SEKRETERARE
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn
Saga Björklund Nystedt
Ålder
24
Telefonnummer
0723954864
Mailadress
Saga.bjorklund.nystedt@gmail.com
Program
Journalistik-Digitala medier
Vilken post söker du?
Sekreterare
Beskriv dig själv kortfattat.
Glad tjej som älskar att skriva, skissa och hänga med vänner.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
På mina tidigare jobb för fackförbundet Vision och affärssystemet Fortnox, har jag bra insikt
hur föreningar fungerar på olika plan. Jag har också erfarenhet att var i projektgrupp (PL).
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Som sagt har jag hjälp föreningar på den ekonomiska delen via Fortnox. Och jag fick olika
kurser från Vision om detta, då det var med förningar .m.m som jag jobba med.
Varför passar du på posten?
Jag är engagerad, kan ha koll på flera saker samtidigt, är en problemlösare Och sist men inte
minst ger har jag en positiv attityd. Jag tror också jag har mycket att bidra till posten.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Tänker att man kan göra sekreterare arbetet mer effektivt, exakt hur återgår att se.
Övrigt
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
FÖRORDA SAGA BJÖRKLUND
Valberedningen har valt att förorda Saga Björklund till posten som sekreterare för SÖFREs
styrelse 2021. Saga har under sin första termin på skolan engagerat sig i SÖFRE och har
trots sin korta SÖFRE karriär hunnit axlat rollen som PL.
Genom hennes strukturerade arbetssätt, brinnande engagemang och förmåga att bidra med
god energi anser vi att Saga är en stor tillgång till föreningen och hon kommer kunna
utveckla posten på ett ypperligt sätt.
Valberedningen är säkra på att Saga kommer göra ett extremt bra jobb som SÖFRES
sekreterare
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EMMA GRUFFMAN - SKATTMÄSTARE
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn
Emma Gruffman
Ålder
22
Telefonnummer
070- 509 86 57
Mailadress
gruffmanemma@gmail.com
Program
Management med IT
Vilken post söker du?
Skattmästare
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en 22 årig tjej från Skellefteå. Jag flyttade själv till Stockholm i början på januari 2019
för att arbeta och sedan studera, då jag inte längre ansåg att mitt arbete hemma i Skellefteå
utmanade mig och därmed att jag inte längre utvecklades som person.
Jag började studera på Södertörns Högskola höstterminen 2019, jag läser programmet
management med IT. Min fritid spenderar jag allra helst med mina vänner och min familj, det
är inte ovanligt att hitta mig där det händer saker eller på gymmet då jag har svårt att sitta
still.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Under insparken 2020 var jag fadder, vilket var otroligt roligt och givande samt gav mig mer
erfarenheter i ansvarstagande, hålla ett tidsschema och i planering.
Under hösten har jag gått med i PG för Skiweek 2021 där jag sitter som eventansvarig.
Redan har jag utvecklat en högre kreativitet, problemlösning och en ökad
organiseringsförmåga.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Tidigare arbetslivserfarenheter har gett min kunskap i löpande bokföring och fakturering.
Efter att ha arbetat med service under flera år har jag inget problem att söka kontakt med
nya människor, jag har även inget problem med att hantera stressiga situationer och att
komma upp med kreativa lösningar under press.
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Varför passar du på posten?
Varför jag? Jag anser mig vara en positiv, organiserad och ambitiös person som inte är rädd
för utmaningar, i allt nytt ser jag möjlighet att personligen utvecklas och växa som person. I
mitt arbete ser jag till att planera och strukturera mina arbeten, både på skolan eller
hemmaplan.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Mitt mål i posten som skattmästare är att hålla möten med alla större projekt inom
föreningen, och finnas där som stöd både i ekonomiska frågor men även eventuellt i andra
frågor. Jag ser även framemot att få vara en del av föreningen och driva den framåt.
Övrigt
Att finna nya utmaningar är något jag strävar efter, då jag anser att detta får mig att växa
och utvecklas. Posten som skattmästare anser jag passar mig, jag är ordningsam och
planerar alltid i förväg, jag är alltid noggrann i mitt arbete och är aldrig nöjd förrän jag gett
100 procent oavsett om det är privat eller i mina uppgifter/arbetsuppgifter. Jag trivs som
allra bäst när jag har många bollar i luften och att jag får vara där det händer.
Med detta hoppas jag att jag väckt ert intresse!
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
FÖRORDA EMMA GRUFFMAN
Valberedningen har härmed valt att förorda Emma Gruffman till posten skattmästare för
Styrelsen 2021. Emma visar ett stort engagemang för föreningen i stort och sitter idag som
PG i Skiweek. Emma har en gedigen erfarenhet från hennes tidigare jobb som assistent på
Colorama där hon tidigare arbetat med löpande bokföring.
Emma är noggrann, strukturerad och villig att lära sig nytt vilket vi anser gör henne till en
stor tillgång för föreningen. Valberedningen ser Emma som en klippa som kommer stötta upp
hela föreningens arbete.
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JASMIN FONDAK - ORDFÖRANDE
UTBILDNINGSUTSKOTTET
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn: Jasmin Fondak
Ålder: 20 år
Telefonnummer :073-318 34 74
Mailadress : Jasminfondak22@gmail.com
Program : Ämneslärare med interkulturell profil med inriktning mot gymnasiet
Vilken post söker du? Ordförande för utbildningsutskottet
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en tjej på 20 år som gillar att vara ute i naturen och att träna. Gillar även att gå
kvällspromenader i skogen samt att lyfta vikter på gymmet.
Jag är en glad och framåt tjej som tycker att det är stimulerande att ha flera bollar i luften
och jag anser mig bra på att ha flera järn i elden. Jag gillar att prata inför grupper och är
oerhört social. Jag är ordentlig i mitt arbete och gör alltid mitt yttersta för att slutföra min
uppgift samt göra den till 100%. I mina tidigare ideella arbeten har jag alltid gett 100% och
inte avslutat förrän allt varit klart. I grupp är jag den personen som tar ledarrollen och gillar
att styra upp till exempel grupparbeten, jag gillar att göra upp tidsplaner och att ha en tydlig
struktur är viktigt i mitt arbete. Även fast jag ofta tar ledarrollen är jag väldigt lyhörd och
lyssnar på alla, jag gör alltid mitt bästa för att alla ska få känna sig hörda och inkluderade.
Trots att alla tar olika plats.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?:
- PG E-day 2020 ( Volontäransvarig/Nätverkansvaring)
I projektgruppen för e-day satt jag som nätverksansvarig och hade hand om
kontaktsamtalen. Därifrån har jag utvecklat ett brett nätverk men även varit i kontakt med
olika företag och studenter.
- Insparken 2020 (Fadder)
Under insparken var jag fadder och även härifrån har jag knutit värdefulla kontakter med nya
samt gamla studenter som jag kan ha användning för under styrelsetiden.
-Elevkåren på Tullinge gymnasium
Under min gymnasietid satt jag i två utskott påverkanutskottet och socialautskottet. Efter
det satt jag som ordförande under min sista styrelsetid. Härifrån tar jag med mig att jag har
koll på hur en styrelse jobbar och formalia. Jag har redan organiseringen att kunna hantera
denna post samtidigt som skola och vardagen eftersom jag har gjort det innan.
- Tränare på löparakademin
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Jag jobbade med ungdomar så jag härifrån har jag tagit med mig att kunna flytta fokus från
en grupp så det hamnar på mig och att kunna tala högt och tydligt.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Tidigare arbetslivserfarenheter är att jag har jobbat som servitris och jobbar i dagsläget som
barista på waynes coffee vid sidan av studierna.
Varför passar du på posten?
Jag skulle passa bra som ordförande för utbildningsutskottet eftersom jag är social och
framåt, jag älskar att driva projekt framåt och att jobba aktivt med förbättring. Jag har lätt
att prata med människor och prata inför andra människor vilket behövs när man ska anordna
workshops eller räknestugor. Jag har ett brett nätverk och har tankar om att man kan ta
hjälp av näringsliv för att anordna workshops. Jag med hjälp av min personlighet och min
samarbetsvilja kan komplettera rollen som ordförande för utbildningsutskottet. Jag som
pluggar till lärare har även mer inblick på skolsystemet och har stor vetskap om olika
pluggmetod som även kan gynna framtida workshops. Jag har även på grund av de ett brett
nätverk av olika studenter och olika forskare inom skolans ramar.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Under min tid i styrelsen skulle jag vilja ha fler workshops och föreläsningar om bredare
ämnen. Exempelvis hur man ska tänka inför en tenta eller hur man ska tala inför grupper,
detta för att öka ett intresse hos flera studenter som pluggar lite olika saker. Det kan handla
om hur man bygger ett cv eller hur man gör ett bra intryck på arbetsintervju. Jag tror på
detta sätt kan man utveckla utbildningsutskottet på flera sätt. Förut fanns det även en
nyckelperson som hjälpte styrelsen vid workshops eller föreläsningar och detta skulle jag
vilja återinföra. Det ger att flera blir engagerade och att ytterligare en person får insyn i
styrelsearbetet, jag tror detta kan göra så att SÖFRE växer som förening.
Jag tycker att det kan adderas flera workshop som exempelvis i kursen investering och
finansiering eftersom det inte finns nu fastän det är räknekurs.
Jag skulle även vilja införa att man kan fråga gamla studenter eller studenter som har läst
kursen,frågor. Som en panelkväll där man kan hjälpas åt att exempelvis dela med sig hur
man lättast pluggar till tentan eller vilka böcker man ska köpa i specifik kurser, detta är en
bra möjlighet för SÖFRE att värva nya studenter till föreningen och få upp deras ögon för
SÖFRE.
Övrigt
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
FÖRORDA JASMIN FONDAK
Valberedningen har härmed valt att förorda Jasmin Fondak till rollen som Ordförande för
det utbildningsutskottet. Med en stark vilja och en genomtänkt utvecklingsplan tror vi att
Jasmin kommer föra utbildningsutskottet till nya höjder.
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ANNE DILLSTRÖM - ORDFÖRANDE
MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn Anne Dillström
Ålder 22, 980525
Telefonnummer 073-7788824
Mailadress annedillstrom@live.se
Program IT, medier och design
Vilken post söker du? Ordförande marknadsföringsutskottet
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en lugn person som är positiv och öppen gentemot de jag möter i min omgivning, och
har en god förmåga att både lyssna och ta in. Liksom jag är lyhörd mot andra, ser jag också
på nya uppgifter med öppenhet och stort engagemang. Jag är alltid motiverad göra att mitt
bästa men gillar också att utmana mig själv, för att lära. Jag har länge haft intresse för att
skapa och att uttrycka mig kreativt i form av foto, film och redigering, som är något jag
gärna sysselsätter mig med på fritiden.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Marknadsföringsanvsarig i SÖFREs projekt e-day 2020
Fadder i SÖFREs projekt Insparken 2020
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Säljare – IKEA Barkarby, sommaren 2017
Butiksassistent – Svenskt Tenn, våren 2018
Säljare – Mio möbler Barkarby, sommaren 2018
Säljare – Åhléns Östermalmstorg, sommaren och hösten 2019
Butiks- och cafépersonal – Valborgs Klintemåla, sommaren 2020
Varför passar du på posten?
Jag passar som ordförande i marknadsföringsutskottet eftersom jag har både intresse för,
och goda kunskaper inom design och kreativt skapande, vilket jag kan använda i mitt arbete
för att marknadsföra föreningen. Detta kan jag kombinera med mina erfarenheter från min
roll som marknadsföringsansvarig i projektet e-day 2020, där jag fått god förståelse för
SÖFREs grafiska profil och hittat nya kreativa sätt att marknadsföra på, med fokus på rörligt
material. Jag kan således också ge stöd till de som har marknadsföring som ansvarområde i
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föreningens stora projekt. I mitt arbetssätt är jag strukturerad och de uppgifter jag tar mig
an utför jag med noggrannhet. Jag är målmedveten och som ordförande för ett utskott är
det viktigt att ha mål att sträva efter, för att utveckla utskottet.
Hur vill du utveckla posten du söker?
·

Skapa engagemang inom utskottet och skapa mervärde för medlemmar genom
att exempelvis arrangera workshops, med möjlighet att få lära sig grundläggande
kunskaper inom grafisk design

·

Fortsätta nuvarande ordförandes arbete med uppdatering av grafiska profiler för
SÖFREs stora projekt. Samt skapa annat grafiskt material, som ger stöd i
marknadsföringsarbetet i de stora projekten.

·

Använda och skapa mer rörligt material för att marknadsföra föreningen

·

Skapa lösningar för att bevara, och öka engagemanget på SÖFREs sociala
kanaler

·

Bibehålla kontinuerlig kontakt och kommunikation med medlemmar, för att
förstå vad som fungerar bra respektive dåligt gällande marknadsföring. Och
kontinuerligt utveckla marknadsföringsstrategin baserad på återkoppling.

Övrigt
Utöver ordförande för marknadsföringsutskottet, tror jag också att rollen som vice
ordförande för marknadsföringsutskottet skulle passa mig bra.
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VAL BERED NI NGENS MOT I VERI NG T I L L AT T
FÖRORDA ANNE DILLSTRÖM
Valberedningen har härmed valt att förorda Anne Dillström till posten Ordförande
Marknadsföringsutskottet för Styrelsen 2021. Hon har genom sitt goda arbete i tidigare
projekt visat att hon är kreativ, fyndig och nytänkande vilket vi i valberedningen anser
kommer vara till stor tillgång för föreningen.
Anne är väl insatt i SÖFREs grafiska profil och besitter idag kunskaper i de olika verktygen
man behöver hantera på posten vilket vi anser är en stor bedrift och något som krävs för att
sitta som Ordförande Marknadsföringsutskottet
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LEJLA BAJRAMOVIC - ORDFÖRANDE
MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET
Namn
Lejla Bajramovic
Ålder
20 år
Telefonnummer
0707944478
Mailadress
lejla00b@gmail.com
Program
IT, medier och design
Vilken post söker du?
Ordförande marknadsföringsutskottet
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en person som alltid strävar efter mer. Jag är målmedveten och letar alltid efter nya
möjligheter. Mina största intressen inkluderar grafisk design och visuell kommunikation, med
fokus på typografi, bild och visuell design. Jag är en social person som alltid bidrar med min
positiva synvinkel och glädje till alla situationer jag befinner mig i. Jag gillar att planera och
brinner mycket för strategisk marknadsföring, då allt går att mäta och utveckla vidare.
Som person är jag strukturerad och jag anser att varje uppgift, stor som liten, har lika
mycket betydelse för slutresultatet. Detta innebär att jag lägger lika mycket kraft och tanke i
allt jag gör, oavsett om det handlar om ett långt arbete eller en liten uppgift. Min
framtidsdröm är att kunna kombinera mina intressen med mitt arbetsliv och jag vill framför
allt kunna ge tillbaka med hjälp av mina kunskaper i design genom ideellt arbete.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
e-day 2020
I åtta månader under 2020 arbetade jag med ett av SÖFRE:s största projekt, e-day.
e-day är en arbetsmarknadsdag för ekonomer, där jag var marknadsföringsansvarig. Under
detta projekt hanterade jag e-day:s sociala medier och informationskanaler. Jag skapade
grafiskt innehåll med en röd tråd och arbetade för att få ett enhetligt flöde i kanalerna.
Under detta projekt fick jag lära mig hur en arbetsprocess med ett långt mål ser ut, och det
passade mig då jag anser att varje dag fram till något man planerar går att utnyttja
marknadsföringsmässigt. Det var kul att se målgruppen man riktar sig till att bli engagerade,
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och se något komma till liv.
Fadder 2020
I augusti 2020 fick jag äran att vara fadder i årets inspark. Detta var en stor händelse för
mig, då insparken 2019 var då jag blev introducerad för SÖFRE. Insparken är fylld med roliga
och spännande aktiviteter, och jag såg det som en chans att visa nya studenter hur
berikande det kan vara att aktivt delta i föreningen. Detta var ett extremt roligt uppdrag och
jag lärde mig om hur man motiverar en grupp och hur man hanterar problem.
Skidinstruktör för APU Pahulja 2017 – 2019
I tre år har jag arbetat med en förening som heter APU Pahulja. Det är en bosnisksvensk
förening som bidrar till att främja den bosniensvenska gemenskapen, och lära barn åka
skidor. Då jag är utbildad skidlärare har jag följt med på skidresor i olika svenska fjäll, och
visat barn och ungdomar glädjen i att stå på ett par skidor. Det har varit ett av de roligaste
och mest givande uppdragen jag någonsin haft, och det är en förening jag fortfarande
arbetar med.
Elevråd 2016 – 2019
Under min gymnasietid satt jag i elevrådet på Thorén Business School i Stockholm. Detta var
en stor erfarenhet för mig, då jag fick lära mig ansvaret av att representera många röster
och jobba för utveckling och förändring.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Landsort café och vandrarhem 2015 – 2016
Skärgårdscafét Nynäshamn 2017 – 2019
ICA Maxi Nynäshamn 2019
Sedan jag var 15 år gammal har jag arbetat på ett flertal olika caféer och butiker. Mina
somrar, vardagskvällar och helger under tonåren har delvis spenderats på platser som caféer
ute i skärgården, och ICA Maxi i Nynäshamn. Från dessa platser har jag lärt mig hur man
bemöter människor, hur jag presterar under och hanterar stress, men också hur kul det kan
vara att jobba med rätt kollegor.

Soluzions 2018 – 2019
Den mest betydelsefulla arbetslivserfarenheten jag haft är dock då jag mellan år 2018–2019
praktiserade på Soluzions. Utöver att vara en Stockholmsbaserad PR-byrå, är Soluzions
platsen där jag fann drivkraften för mitt framtida yrkesliv. På denna arbetsplats fick jag
arbeta nära art directors och copywriters på projekt som ledde till att jag själv valde min
framtida karriärsbana.
Här fick jag för första gången se hur marknadsföring, kampanjer och visuell kommunikation
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skapas i praktiken. Jag har sedan dess gjort val som fört mig i riktningen till att själv arbeta
med visuell design och kommunikation, som t.ex. att studera mitt program på Södertörns
Högskola, och att söka till ordförande i marknadsföringsutskottet i SÖFRE.
Varför passar du på posten?
Jag passar på posten som ordförande i marknadsföringsutskottet då jag har ett stort intresse
av att nå ut till människor genom skapande av grafiskt material och kommunikation. I mitt
program, IT, medier och design, får jag ta del av den teoretiska sidan av marknadsföring,
såväl som den praktiska. Jag har kunskaper inom ljud, bild och interaktionsdesign. Jag är
dessutom skicklig i Adobe-program som Illustrator, InDesign och Photoshop, där ett av mina
största intressen innefattar grafisk design.
Med mitt intresse och min ambition som grund, vill jag kartlägga och strukturera de sociala
kanaler som når ut till föreningens målgrupp. Jag vill även föra utskottets talan och utveckla
föreningen till att nå genom bruset genom att använda marknadsföring för att engagera
befintliga och framtida medlemmar samt hjälpa dem berika sitt studentliv.
Jag är strukturerad som person och är väldigt bra på att fatta snabba beslut. Genom att ha
det övergripande ansvaret för föreningens marknadsföring och kommunikation vill jag arbeta
för att föreningens yttre håller en så hög kvalité som möjligt. Marknadsföringen är ofta det
som ses först av medlemmar, ekonomistudenter, näringsliv och övriga intressenter. Därför är
det av högsta vikt att marknadsföringen går i linje med den grafiska profilen som finns och
håller den standard som jag vet att kanalerna kan nå.
I marknadsföringsutskottet jobbar man nära många olika projekt, vilket gör att rollen blir
väldigt mångsidig. Jag tror att jag skulle passa i denna roll då jag är en kreativ person, som
gillar ett mångsidigt och välplanerat arbete. Jag vill även stötta alla SÖFRE:s projekt och
kanaler, för att lyfta den visuella kommunikationen i helhet.
Jag ser denna roll som så mycket mer än bara befattningsbeskrivningen. SÖFRE som
föreningen har gett mig otroligt mycket. En inspark, vänner för livet och en plats dit man
alltid kan gå. Jag vill nu med hjälp av min ambition och min kunskap vara med och bidra till
att höja vår förening till nya vyer. Jag vill både utveckla och utvecklas med SÖFRE i styrelsen
2021.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Marknadsföringsutskottet är ett utskott som har extremt stor potential gällande utveckling,
då man alltid kan hitta nya och spännande metoder för att nå ut till medlemmar och stärka
föreningen.
Jag tror att en strukturerad plan kan bidra till att hålla ett stadigt flöde av innehåll i de olika
kanalerna som SÖFRE har. Genom att ha olika planerade innehållsstötar kan man underlätta
marknadsföringen och bidra till ett större engagemang bland befintliga och framtida
medlemmar. Exempel på dessa innehållsstötar är att utöver växlande innehåll, ha planerat
och påbörjat material som veckoschema, påskvecka, sommarvecka, tävlingar osv.
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Just nu finns det mallar som används för att underlätta skapandet av bl.a. affischer och
banners som ska publiceras av SÖFRE. Jag tror att en stor utvecklingsmöjlighet är att utöka
den grafiska profilen och mall-portfolion som finns genom att lägga till mallar för Instagram.
Instagram är en plattform där många medlemmar ser marknadsföringen och följer
föreningen. Genom att lägga till grafiska riktlinjer och mallar för hur t.ex. stories och
schema/nyhets-inlägg ska se ut, kan man säkerställa att föreningens Instagram håller en röd
tråd med hög igenkänningsfaktor för de som ser marknadsföringen. Detta gör även flödet
mer enhetligt och strukturerat.
Jag vill även utveckla posten genom att stötta personer som är intresserade av
marknadsföring och/eller sitter som marknadsföringsansvarig i de olika projekten som SÖFRE
anordnar. Att sitta som marknadsföringsansvarig kan vara svårt och stressigt om man inte
har mycket erfarenhet inom grafisk design. Jag tror att en bra utvecklingsmöjlighet för detta
är att hålla workshops i Adobe-program som t.ex. Illustrator eller Photoshop, där man
tillsammans kan skapa roligt material och lära sig nya färdigheter. Detta utvecklar kommande
projekt då de ansvariga möjligtvis känner sig säkrare i sitt ansvarsområde, samt ger personer
med ett genuint intresse en chans att lära sig mer.
Något annat som hade varit roligt att utveckla inom posten är att påbörja arbetet av nya
kollektioner i webbutiken. Med olika plagg och SÖFRE-merch kan man bidra till att fler
medlemmar känner sig som en naturlig del av föreningen, samtidigt som det bidrar till
marknadsföring.
Övrigt
Jag anser att det är viktigt att se den pågående pandemin som en möjlighet till att skapa
gemenskap genom att lyfta marknadsföringen, som just nu är viktigare än någonsin. Med
hjälp av en stark marknadsföring kan vi engagera existerande och framtida medlemmar,
genom att införa lite hopp och glädje i en ny vardag som är främmande för oss alla. Om det
faller sig så att det inte finns möjlighet att genomföra fysiska evenemang, är
marknadsföringen central då sociala medier är medlemmarnas chans att fortfarande
engagera sig och känna gemenskap med föreningen.
Jag vill även, i händelsen av en kris, arbeta för att krisplanen följs och att tryggheten hos alla
medlemmar består. Jag tror att det är viktigt just i posten som ordförande i
marknadsföringsutskottet att i samråd med ordförande för föreningen, vara kritisk till mycket
och säkerställa att den informationen som man ger ut är korrekt och håller en viss kvalité.
Det är enligt mig avgörande att i situationen av en kris få ut rätt information snabbt. På det
sättet ser vi till att våra medlemmar och andra intressenter som är påverkade känner sig
trygga i vår förening.
Slutligen ser jag fram emot att förhoppningsvis få chansen att utvecklas och arbeta med
människor i en förening som ligger mig så nära om hjärtat som SÖFRE.
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JULIA LINDQVIST - ORDFÖRANDE
NÄRINGSLIVSUTSKOTTET
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn: Julia Lindqvist
Ålder: 20 år
Telefonnummer: 073 - 610 78 33
Mailadress: julia_lindqvist@outlook.com
Program: Entreprenörskap, innovation och marknad.
Vilken post söker du? Jag söker till Ordförande Näringslivsutskottet.
Beskriv dig själv kortfattat.
Här kan man, som alla andra, skriva att man är en glad och härlig prick vilket jag är men jag
är mer än så. Jag är en utåtriktad, ambitiös och strukturerad tjej som brinner för personlig
utveckling och samarbete med andra individer. Att tillsammans med andra människor skapa
och åstadkomma någonting från grunden, ger mig en otrolig energi och drivkraft. Till detta
hör även till att jag är en envis person som inte ger upp i första taget. Har jag bestämt mig
för något vill jag också fullfölja det, vilket styrker mina målinriktade egenskaper.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Erfarenheterna som jag besitter inom föreningsliv/ideellt arbete är varierade och mångsidiga.
Under gymnasietiden var jag delaktig i elevkåren och blev under mitt andra år vald till
ordförande på ekonomiprogrammet. Fortsatt har jag under mitt första år inom SÖFRE suttit
som Näringslivsansvarig för både Skiweek 2020 samt Finanssällskapet 2020. Jag har även
suttit som Projektledare för Insparken 2020 där jag än en gång fick möjligheten att testa
mina kunskaper och egenskaper.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Under min start inom arbetslivet har jag jobbat med service och människor. Jag har delvis
jobbat tre år inom restaurangbranschen, men också inom service. Däribland på olika mässor
och som medlemsvärd på SATS Sverige i drygt två år, där fokus har legat på kundbemötande
och deras upplevelse.
Varför passar du på posten?
Mitt mål med ett personligt möte, oavsett om det sker i verkligheten eller digitalt, är att
upplevelsen ska vara den bästa möjliga. Det ska vara ett möte båda parter kommer ihåg och
ser som en stund att minnas, som något speciellt och givande. Med detta som bakgrund ser
jag mig själv som professionell och med en god känsla för service. Vare sig det är en
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medlem, en partner eller en kollega i styrelsen står dess känslor och upplevelse i fokus.
Värdefulla egenskaper såsom lösningsorienterad och ansvarsfull är även något jag själv
besitter. Detta sattes på prov under min tid som Projektledare för Insparken där jag fick ta
mig an ett ansvar jag aldrig tidigare haft. Inte minst med tanke på den rådande situationen,
där jag tillsammans med Projektgruppen skulle hitta eventuella lösningar för att Insparken
ändå skulle kunna bli av. Med denna prövning i ryggsäcken känner jag mig mer än redo att
återigen sätta mina kunskaper och egenskaper på prov.
Jag brinner för SÖFRE och för att se vår förenings utveckling nå nya höjder.
Jag nöjer mig inte med att det är bra, jag vill att det ska vara perfekt. Saker och ting kan
alltid utvecklas och bli bättre, detsamma gäller arbetet inom SÖFRE. Precis som jag tycker
om att utmana mig själv och utvecklas av det, vill jag utmana arbetet som Ordförande för
Näringslivsutskottet för Styrelsen 2021 och utveckla både posten och mig själv.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Denna fråga ser jag som aningen komplex då den kan generera många olika svar. För mig
handlar denna posten främst om relationer och därför väljer jag att fokusera på det.
Utöka möjligheterna för inkomst
Med tanke på den pågående pandemin vi befinner oss i, är det inget nyhet att det har
uppstått problematik kring just partnerskap. Jag eftersträvar att utöka inkomsterna för att
kunna förlita sig på fler än en samarbetspartner, för att på så sätt kunna ha en pågående
och kontinuerlig rullians av intäkter. Vi ska inte ge upp i första taget, istället fortsätta leta
partners för att möjliggöra en mer omfattande kontakt med näringslivet för våra studenter.
Kärnan för att bibehålla en god kontakt med samarbetspartners, och på så sätt få dem att
stanna kvar och bidra, är förtroende. Jag tror på att vara realistisk och transparent med
samarbetspartners från start för att på så sätt kunna säkerställa att kunna leverera det som
utlovats, och det tror jag, bygger långsiktiga och hållbara kontakter.
Att vara närvarande
Relationer är inte bara kärnan för partnerskap, utan även för de projekt som ligger SÖFRE
varmt om hjärtat. Jag vill sträva efter att finnas där för projekten, likt en resurs, stöttepelare
eller bollplank. Jag vet själv hur fördelaktigt det är att ha en styrelsemedlem som är insatt,
som man kan resonera med och ta hjälp av. Istället för att se upp till den personen, är jag
nu redo att bli den personen själv.
Utveckla projekt inom SÖFRE
Ett av projekten jag skulle få under mina vingar är E-day som för första gången i år gjordes
digitalt. Otroligt utmanande och en enorm utveckling där projektet togs till en ny nivå. Men,
ännu större utveckling kan göras och detta framförallt genom flera partners. Återigen spelar
relationer och hållbara en betydande roll, något jag verkligen eftersträvar. Jag vill jobba mot
ett mer enat SÖFRE där projekt som E-day och Insparken kan jobba mer ihop, och inte
enskilt. Trots att projekten är olika finns de där av en enad anledning, för våra medlemmar
och deras studentliv och studietid. De kan dra stor nytta av varandra och tillsammans
utveckla projekten. För studenterna, för SÖFRE.
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Övrigt
Slutligen hade det varit enormt roligt att vidareutveckla mitt engagemang inom SÖFRE. Att
testa något nytt och att få utmana mig själv återigen. SÖFRE har blivit en del av mig, nu vill
jag bli en större del av SÖFRE.
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
FÖRORDA JULIA LINDQVIST
Valberedningen har härmed valt att förorda Julia Lindqvist till posten Ordförande
Näringslivsutskottet för Styrelsen 2021. Hon har genom sitt tidigare engagemang inom
föreningen som näringslivsansvarig i både Skiweek samt Finanssällskapet de kunskaper som
krävs för att föra näringslivsutskottet framåt.
Valberedningen är säkra på att Julia kommer att ta sig ann posten som Ordförande för
näringslivsutskottet.
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HANNA LUNDVALL - ORDFÖRANDE
NÄRINGSLIVSUTSKOTTET
Namn Hanna Lundvall
Ålder 21
Telefonnummer 070-144 95 95
Mailadress Hanna@ungomsorg.se
Program Management med IT
Vilken post söker du? Ordförande Näringsliv
Beskriv dig själv kortfattat.
Som person är jag väldigt glad, positiv och framåt. Jag har massor med energi och älskar att
spendera tid med människor. Eftersom jag är väldigt extrovert så får jag mycket energi av att
umgås med mina vänner men jag älskar även att träffa nya människor och lära känna nya
vänner. Det viktigaste för mig är mitt bemötande till andra så att alla känner sig väl bemöt.
Därmed är jag bra på att anpassa mitt bemötande beroende på vem jag ska prata med. Ifall
jag behöver agera lyhört, professionellt eller undersökande, så anpassar jag mig till olika
situationer utifrån vad som behövs.
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 utveckla och förbättra och vara en lagspelare där man kan 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 inkluderande.
Om en person är utanför så ser jag till att den kommer in i gruppen.
En annan bra egenskap jag har är att jag är bra på problemlösning efter alla mina år i
arbetslivet där jag har fått jobba med krissituationer och andra mindre problem.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Inom SÖFRE har jag varit delaktig i två projekt under mina 1 1/2 år. Mitt första projekt så var
jag med i insparken 2020 där jag satt som event. Därefter har och är jag med i Skiweek
2021 där jag sitter som näringslivsansvarig.
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 jag 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 över mitt första jobb.
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Därefter som Teamledare där jag hade 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 möte med verksamhetschefer på ett äldreboende. 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
problemlösning. Då jag var chef fick jag konstant svåra frågor, kriser och annat som behövde
lösas snabbt och effektivt. Här utvecklade jag en förmåga för stresstålighet och
problemlösning. Utöver det fick jag arbeta ännu mer med mitt bemötande då jag behöver
anpassa mig till alla olika typer av personer. Där jag behövde vara en förebild, en lagspelare,
en problemlösare och en strategisk partner.
Därefter blev jag befordrad till verksamhetsansvarig som innebär ansvar för 8 regioner med
ca 300 anställda. Här fick jag utveckla och förbättra företaget samt agera som
företagsansvarig då 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 framförallt vad det innebär att bygga långsiktiga relationer med
företag och partners.
Varför passar du på posten?
Jag skulle passa bra till posten Ordförande Näringsliv för jag är stresstålig och har en bra
struktur och planeringsförmåga så att jag kan lägga upp ett schema så att jag hinner med
både studier och styrelsen. För att jag är bra på att bemöta olika typer av människor, bygger
relationer, behåller samarbeten och ser till så att partners är nöjda och visar förtroende,
vilket jag har stor erfarenhet av och har arbetat med de senaste fem åren. För att jag har ett
driv att förbättra och utveckla så att styrelsen kan bli det bästa det kan.
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. Därför skulle jag vilja ta fram ett ytterligare avtal som syftar mer till samarbeten
som inte bara fokuserar på pengar, så att vi skulle kunna göra fler avtal med andra företag
som kan sponsra oss. Anledningen till varför detta hade varit en bra utveckling för SÖFRE är
för att detta hade underlättat som nu vid en kris såsom Corona. Då i år har vi förlorat massor
med inkomstkällor pga partners som har vi har förlorat. Ifall SÖFRE därför istället hade
kunnat få in fler sponsorer och inte bara partners så hade intäkterna inte ha påverkats lika
mycket. Detta hade alltså varit mer flexibelt för både SÖFRE och potentiella
samarbetspartners.
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Övrigt
Skulle jag få rollen 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 1,5 år i föreningen.
Tack!
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IBRAHIM HACIYEV - ORDFÖRANDE NÄRINGSLIV
Namn: Ibrahim Haciyev
Ålder: 19990426
Telefonnummer: 0739161617
Mailadress: Ibrahim_haciyev@hotmail.com
Program: Entreprenörskap – innovation & marknad
Vilken post söker du? Ordförande Näringsliv
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en social och ambitiös kille som ständigt vill förbättra mig själv och alla runt omkring
mig. Jag söker ständigt efter nya utmaningar och försöker alltid göra mig bästa oavsett vad
det än gäller.
Välorganiserad, resultatinriktad och driven skulle jag beskriva mig själv som.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
·

Jag har varit väldigt aktiv för min fotbollsklubb hemma i Bålsta. Jag var ansvarig
för fotbollsskolan i två år med omkring 300 barn. En otrolig utmaning då det var
mycket fokus på det administrativa såsom schema, planer och struktur.

·

Jag satt med i Håbo FF:s styrelse i ett år där mitt huvudområde var att utveckla
ungdomsfotbollen och det via nya idéer osv.

·

Jag var näringslivsansvarig under insparken 2020 då mycket fokus var på att
skaffa nya sponsorer till olika event samt till vår sponsordag.

·

Jag sitter i skrivandets stund som projektledare för fulsittningen 2020. Jag tog
denna roll för jag vill känna på att ha lite mer övergripande ansvar.

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har jobbat hos min kommun tidigare och efter det har jag jobbet på Preem
(bensinmack). Min första mack så hade jag mycket ansvar då jag ansvarade för försäljningen
i butiken, allt ifrån beställning till säljkampanjer.
Min andra mack var på Bredäng som är den mest besökta Preem-macken i Sverige. Det var
kul att jobba i en butik som ständigt hade människor på besök vilket gjorde att man var
tvungen att prestera 10h om dagen.
Jag har nyligen blivit anställd hos ATG som tävlingsoperatör. Arbetet sökte efter noggrann,
organiserad och arbetsvillig person och de såg mig som en bra kandidat till jobbet. Arbetet
kommer innebära ett stort ansvar med tävlingar där minsta felmarginal kan orsaka stora
effekter. Därav ser jag fram emot jobbet då jag ser detta som en stor utmaning för att
maximera min egen kapacitet.
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Varför passar du på posten?
Jag satt som VD för mitt UF-företag under gymnasiet och det skulle jag säga var startskottet
för mitt intresse för sponsring och företagande. Med mitt UF-Företag lyckades jag knyta
flertal kontakter och samarbeten som ledde till att mitt företag vann årets tjänst det året och
tävlade sedan i SM.
Under min tid som näringslivsansvarig för insparken så lärde jag mig en massa. Det var den
tuffaste rollen jag haft då det var motgång efter motgång. Att klara av att ändå få till något
under pandemin då företag var defensiva med sina pengar så är jag nöjd. Jag är nöjd att få
ha prövats under dessa omständigheter och känner mig mer än redo att ta mig ann denna
roll i styrelsen. Jag anser även att om man ska sitta i denna post så har jag en viss fördel då
jag är lite varm i kläderna.
Jag har det enkelt att föra diskussioner med min omgivning och lyssna på alla parter. Jag tar
till mig det folk har att säga om mig och mitt arbete och försöker utvecklas genom det
istället för att gräva ner mig i det. Kommer det till situationer då jag inte är nöjd med saker
och ting har jag det enkelt att framföra det. Det viktiga i dessa tillfällen är att framföra det
på ett sätt som gynnar oss hellre än att snacka ned om något. I ett styrelsejobb gäller det
att ha i åtanke att vi jobbar ihop som ett lag, inte var en för sig. Jag skulle göra allt jag kan
och använda all min kapacitet för att lyfta denna post till nya höjder.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Partners: Jag ser många utvecklingsområden inom denna post. Särskilt efter Corona så
tycker jag att det är extra viktigt att behålla de kontakter och samarbeten vi har och förnya
de. Efter det ska man jobba för att knyta nya samarbeten och gå ut på marknaden för att
söka efter nytt. Kollar man på andra universitet så har flertal föreningar massa partners och
det för att dels få in ekonomiskt bidrag dels för att sprida ut risken. Som vi såg inför
Insparken så försvann flera partners på grund av pandemin och det är något som vi inte kan
påverka men något vi kan motverka. Att ha fler mindre partners kommer inte smällen bli lika
stor ifall det skulle ske igen.
Tillgänglighet: Detta är något som måste förbättras. Att näringslivsposten måste vara mer
inkluderad i de andra projekten i SÖFRE. Att visa sin tillgänglighet för alla projekt, stora som
små och försöka hjälpa till så gott som det går för att maximera projekten. Denna post anser
jag också ska jobba mer öppet med resterande styrelse och tala om för dessa när saker går
bra respektive dåligt. Detta för att undvika felaktig information och dålig kommunikation.
Jobbportalen: Ska denna vara en del av SÖFRE:s verksamhet så måste det få ett nytt liv och
mer seriositet än tidigare. Många, nästan alla enligt mig har inte någon aning om att denna
del finns och det kan man jobba väldigt mycket med. Marknadsföra det mer, informera,
publicera och hålla den uppdaterad. Allt detta grundar sig i att vi har partners som vill
använda denna funktion.
Jobba ihop: Jag vet sedan tidigare erfarenhet att allt blir mycket enklare om man jobbar
ihop. I detta fall menar jag utöver resterande av styrelsen så vill jag att Ordförande för
näringsliv ska jobba väldigt tätt med Vice ordförande näringsliv. Genom att inte dela upp
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arbetet till en för stor skala så kan man åstadkomma med mycket mer än om man vore
ensam.
Utveckla samarbeten med utbildning: Detta är ett område som jag ser god potential i.
Genom att samarbeta mer med utbildningsutskottet kan vi göra fler aktiviteter i skolan och
bjuda in partners. Detta kommer medföra till mer aktivitet kring olika/nya event och väcka
mer intresse hos partners och vi kan genom det ta högre priser från dem. Att bjuda in de till
skolan och ha föreläsningar, ha tävlingar i puben osv. Bara för att få en mer inkluderande roll
i vår förening och det kommer hjälpa SÖFRE i längden och inte bara ett år.
E-Day: Det bör tas fram ett förslag om vi i framtiden ska gå över helt och hållet till digitala
mässor. I och med digitaliseringen har allt fler företag velat jobba mer med digitala mässor.
Detta underlättar en del jobb och man kan enklare locka företag. Eftersom E-Day är så pass
viktigt för föreningen så måste vi i framtiden ha mer fokus på den delen. Sedan gäller det
även att E-Day jobbar närmare med Näringsliv från styrelsen för att få den hjälp de behöver
för att undvika missförstånd och få till en så bra event som möjligt. Denna del är dock enbart
något som bör pratas om eftersom utifrån resultatet i år så är det fysiska bättre än digitala.
Men vi måste utgå från vad företagen är villiga till.
Övrigt
Jag söker denna post för att jag ser att SÖFRE kan utvecklas och bli mycket större än vad
det är. Jag ser ifrån vänskapen och tänker bara utifrån vad som är bäst för föreningen. Därav
spelar det inte stor roll om det är mina vänner som blir styrelsemedlemmar, det som spelar
roll är att de som blir tillsatta har som mål att göra allt för SÖFREs bästa.
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SOFIA PERNBRINK - ORDFÖRANDE
SOCIALAUTSKOTTET
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn: Sofia Pernbrink
Ålder: 20 år
Telefonnummer: 0727035943
Mailadress: Sofiap456@hotmail.com
Program: Medievetarprogrammet
Vilken post söker du?: Ordförande Sociala utskottet
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en lugn men glad och social person, som jag gillar att lära känna nya människor. Har
en stor passion för allt som har med träning och friluftsliv och göra. Där jag njuter av ett
kvällspass på gymmet eller en skidsemester. Jag är uppvuxen i den lugna skärgårdsstaden
Nynäshamn, och bor här fortfarande med familjen. Jag är sedan tidigare en elitdansare inom
hiphop, där jag under fyra års tid reste land och rike och tävlande mot Sveriges bästa
dansare. Dans har varit en stor passion för mig sedan jag var liten där jag dansat allt mellan
ballet, showdans och street!
Jag är en energiknippe, som tar mig genom livet med skratt och med ett leende på läpparna.
Jag är enormt målinriktad och tar mig an nya utmaningar med lycka, vilket andra skulle
påstå som en aning envis men där folk i min omgivning ändå beskriver mig som ambitiös och
driven. Utmaningar för mig ser jag endast som nästa steg i livet och något jag vill klara av.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Redan från 14 års ålder jobbade jag ideellt på en dansskola som danslärare för att lära barn
mellan 4-6 år att skaka på höfterna och hitta dansglädje. Sedan under min gymnasietid satt
jag som elevambassadör i 2,5 år, där jag välkomnade studenter in på öppet hus, höll i
rundvandringar samt stod på olika mässor, som huddinge- och gymnasiemässan. Sedan
hittade jag charmen med Södertörns föreningsliv, SÖFRE. Genom Södertörns förenade
ekonomer har jag fått äran att ha suttit som marknadsföringsansvarig för Skiweek,
projektledare för innebandyturneringen, fadder för insparken och sedan mitt hjärteprojekt, eday där jag tillsattes som projektledare.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
●
●

2018-Nu Kassabiträde ICA Maxi Nynäshamn, deltid
2018, en termin. Be Sporty Utbildning AB

Gymnastikinstruktör 3-4 år och 4-6 år
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Danslärare 8-10 år och 10-12 år
●
●

2016-2017 Kyrkoträdgårdsmästare - Period Sommar
2014-2015 Danslärare ideellt, Malins Dansstudio

Varför passar du på posten?
Glädje, planering, struktur och driv är fyra ord som jag känner krävs för att vara ordförande
för sociala utskottet, men det är också fyra ord som passar in på mig. I mitt ordvakaublär
finns inte ordet nej, utan det finns endast utmaningar. Jag är kreativ, nytänkande och glädjer
mig av att alltid finnas där för folk i min omgivning. Vid diverse motgångar försöker jag alltid
finna bästa möjliga lösning och gör det med stor passion. Nu med dem rådande
omständigheterna är jag beredd att fortsätta att kämpa och hitta nya sätt som kommer ta
föreningslivet framåt. Att tänka utanför boxen och komma på nytänkande ideér som aldrig
tidigare har utförts.
Jag har ett stort driv och en hög förmåga för ledarskap där jag lärt mig vikten över att alltid
inkludera andra och att slutföra dem projekten jag tar mig an på bästa möjliga sätt. Glädjen
och skratten är som jag tidigare nämnt det som tar mig fram i livet, och något jag kommer
vilja dela med mig av. Jag älskar att lära känna nya personer och med min fot i gamet är jag
redo att ta den här posten till nästa nivå. Hoppas ni är redo.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Det finns mycket i det Sociala utskottet som jag skulle vilja bibehålla och andra saker jag
hade vela utveckla. Det posten behöver för att kunna utvecklas är att komma på nya sätt att
genomföra evenemang, med hänsyn till Covid-19 kommer jag vilja utveckla genom att tänka
utanför boxen, och ta mig an nytänkande ideér som aldrig tidigare har utförts. Vidare, den
viktigaste punkten anser jag är att fortsätta finna nya medlemmar som vill engagera sig inom
föreningslivet och att ha det som ett genomgående koncept som man hela tiden strävar
efter. Målet är att föreningen ska bli större där fler nya medlemmar kommer att engagerar
sig.
Sedan med min förmåga att var strukturerad och planerad kommer jag vilja strukturera upp
arbetet och göra det enkelt för oss i Sociala utskottet att samverka med varandra, samt göra
det lätt för projektgrupperna. Genom det kommer projekgrupperna ha tydliga
arbetsuppgifter och att dem får tid på sig att planera evenemang. Sedan en fortsättning på
projektgrupperna kommer jag ta mitt ansvar i att se att alla mår bra i projektetgruppen.
Viktigast är att jag alltid kommer finnas där som en resurs, en trygghet och ett bollplank för
dem. Slutligen det som utskottet tidigare år jobbat med, fortsätta finna samarbeten med
andra föreningar, och stärka SÖFREs medlemmar och gemenskapen med andra
studentföreningar.
Övrigt
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VALBEREDNINGEN MOTIVERING TILL ATT
FÖRORDA SOFIA PERNBRINK
Valberedningen har härmed valt att förorda Sofia Pernbrink till rollen som Ordförande för
det Sociala Utskottet. Sofia har stora ambitioner för utskottets arbete och kommer genom
sitt nytänkande och inkluderande sätt att nå sina mål.
Sofia har mycket kärlek till föreningen och vill bidra till att alla medlemmar ska känna sig
inkluderade. Med denna inställning tror vi att hon kommer att bidra stort till styrelsen och
alla föreningens medlemmar.
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AMANDA GHADERI - ORDFÖRANDE
SOCIALAUTSKOTTET
AMANDA GHADERI
amandaghad@gmail.com
076 – 045 69 35

Posten du söker Ordförande sociala utskottet
Vem är jag?
Jag heter Amanda Ghaderi och jag är 20 år gammal. Jag studerar medie- och
kommunikationsvetenskap som är ett program på 3 år. Just nu är jag på min tredje termin.
På min fritid gillar jag att baka, fiska och umgås med mina vänner.
Erfarenheter
Under insparken 2020 var jag fadder. Eftersom jag inte var med på insparken 2019 var detta
min första upplevelse med det hela. Jag anser att jag var en kvalitativ fadder som var väldigt
engagerad under hela insparken och jag har än idag kontakt med mina fadderbarn.
Tidigare arbetslivserfarenheter
Den senaste tjänsten jag hade var en receptionisttjänst på ett gym där jag skapade
medlemskap och tog hand om lokalen bland annat. Innan det vara jag laboratoriebiträde på
Karolinska sjukhuset i Huddinge. Där analyserade jag prover, tog emot leveranser och gjorde
underhållning av maskinerna.
Varför jag?
Jag anser att jag är en positiv och social person som gillar att sammanställa sociala
evenemang. Jag gillar att vara kreativ i mina arbeten vare sig det är i skolan eller i
privatlivet. Jag strävar alltid efter utveckling då jag tycker att allt kan förbättras.
Utveckling
Det jag vill utveckla med posten är att få icke-medlemmar att gå med i SÖFRE och
medlemmar att bli mer engagerade i eventen vare sig eventen är stora eller inte. Detta
kommer att genomföras genom att lägga ut information om alla event på sociala medier och
dela informationen frekvent. Även hålla i tävlingar inför och under event, involvera partners
som till exempel våra nuvarande Akavia, Unionen och Academic Work men sträva efter att
skapa nya band med nya partners. Detta kommer locka studenter på Södertörn till att vara
med i våra event. Jag vill berika medlemmarnas studietid vare sig de sitter på en sittning
eller sitter hemma efter en dag med plugg. Jag vill att de ska känna att skolan inte bara är
böcker och föreläsningar.
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Övrigt
Jag gör de godaste veganska chokladbollarna.
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LOVISA GRANLUND - ORDFÖRANDE
SOCIALAUTSKOTTET
Namn: Lovisa Granlund
Ålder: 24
Telefonnummer: 070 - 3425923
Mailadress: Lovgra1209@outlook.com
Program: Logistik och Ekonomi
Vilken post söker du? Ordförande Sociala Utskottet
Beskriv dig själv kortfattat. Jag är driven och utåtriktad person med mycket energi. Jag
arbetar ofta systematiskt och gillar att därför att ha struktur och koll på saker i min
omgivning. Jag har lätt för att lära känna nya människor och tycker det är väldigt viktigt att
lyssna på allas åsikter i diskussioner.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? Jag har varit aktiv gymnast
sedan jag var 7 år gammal, samt varit gymnastiktränare sedan jag var 12 år gammal. Just
nu är jag huvudansvarig i fristående (dans och gruppelement) för tjejer i åldern 13-15 år
som tävlar ungdoms-SM. Under perioden september 2019 – januari 2020 satt jag som
marknadsföringsansvarig för SÖFRE:s projekt Skiweek. Jag var även PL för SÖFRE:s
innebandyturnering höstterminen 2019. Jag sökte till General för Insparken 2020. Jag är ofta
gymnastiktränare på sommarläger/sommarkollo och har även där ofta huvudansvar för att
strukturera och planera för uppvisning.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du? Jag har sommarjobbat på ICA 2012-2015
samt 2020. 2015-2019 var jag heltidsanställd på en särskola och arbetade då framförallt som
assistent till elever med grova funktionsvariationer. I min anställning stöttade jag även
ledningen med dagens logistik och var under två år administratör för skolans facebook-sida.
Varför passar du på posten? Jag passar som Ordförande Sociala Utskottet för att jag är
lyhörd och ser vikten av att se styrkor hos olika individer. I mitt veckovisa jobb som
gymnastiktränare är jag driven och van vid att hjälpa/stötta andra individer till att lyckas med
sina mål. Jag gillar att behöva tänka kreativt för att kunna lösa utmaningar som kan uppstå.
Likaså vill jag stötta och bidra till att studenter/projektgrupper/projektledare utmanar sig
själva och uppnår mål som de har satt upp. Jag är van vid att strukturera och planera och är
då noga med att lyssna in åsikter och önskemål, för att därefter i högsta mån kunna
inkludera detta i slutresultatet.
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Hur vill du utveckla posten du söker? Jag vill fortsätta arbetet med att få nya studenter
att känna sig inkluderande och som en del av SÖFRE från första dag. Den nuvarande
styrelsen anser jag har lyckats med detta arbete, och jag vill vara med att bidra till ytterligare
sammanhållning. Jag vill också bidra till ett ökat samarbete med andra studentföreningar i
Stockholm och övriga Sverige genom olika event, och i nuläget live-event som skulle kunna
fungera under dagens omständigheter.
Övrigt
Utöver position av Ordförande Sociala Utskottet så skulle jag även kunna tänka mig att sitta
som Sekreterare eller vice-plats i Sociala Utskottet.
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JONATHAN JONASSON - ORDFÖRANDE
SOCIALAUTSKOTTET
Namn Jonathan Jonasson
Ålder 23
Telefonnummer 070-760 80 23
Mailadress jontet97@gmail.com
Program Management med IT
Vilken post söker du? Ordförande Sociala utskottet
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en driven, målinriktad, social och ambitiös kille. Älskar att socialisera med vänner, nya
som gamla. Jag är en inkluderande individ som gärna ser till att alla människor blir sedda
och medräknande i sociala kontexter vilket syns i mitt agerande mot människor i min närhet.
Det är viktigt för mig att alla trivs och har kul tillsammans vilket gör att jag mer än gärna tar
på mig rollen som övergripande ansvarig i en grupp och älskar därmed av att lära känna nya
människor. Med det sagt har jag ett stort socialt nätverk vilket ger mig mycket energi. Jag
drivs av att utveckla och utmana mig själv i allt jag gör vilket jag hoppas sprider en positiv
atmosfär till förbättringar. Jag är duktig på att ha många bollar i luften och hantera
information och planering från en rad olika håll samtidigt, därmed fortfarande kunna prestera
på topp.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Då det är mitt andra år på Södertörn är jag rätt insatt i föreningslivet, både i SÖFRE samt
SÖDERS. Inom SÖFRE har jag även utfört ideellt arbete i två olika projektgrupper. Den första
gången jag engagerade mig var då jag satt som eventansvarig till Insparken 2020. Det var
ett väldigt speciellt år med tanke på Covid-19. I detta projekt jobbade vi väldigt nära med
Styrelsen och specifikt med det sociala utskottet för min del. Den andra projektgruppen jag
ansökte och blev tillsatt i var SkiWeek 2021 som eventansvarig. Detta är ett pågående
projekt just nu och är otroligt taggad på att lösa en så bra vecka som möjligt i Åre. Inom
SÖDERS har jag stått bakom baren, men det har endast skett några enstaka tillfällen. Det är
dessa positiva erfarenheter som gjort att jag velat ansöka till styrelsen då jag insett hur kul
det är att engagera sig och träffa nytt folk.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har jobbat på H&M i Stockholms flagskeppsbutik som säljare, resurs och avdelningschef.
Även arbetet på H&M i Australien i en av världens största butiker där jag även klättrat till
högre ansvarsroller. Som avdelningschef ingick personalansvar, drift av dagliga rutiner, en
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viktig del av ledningsgruppen, nära kontakt med butikschef och region-/Sverigekontor samt
en kostnadsinsikt i företagets intäkter och utgifter (budget).
Varför passar du på posten?
Då jag som tidigare nämnt har tidigare erfarenhet av ledarskap i olika positioner har jag lärt
mig hur viktigt det är att inkludera alla och att alltid utföra allt med en härlig attityd då det
blir roligare för mig samt alla runt om mig. Jag har även lätt för mig att lära känna nya
människor och tycker även det är roligt att träffa nya människor. Jag tycker även om att
utveckla mig själv, andra runt om samt organisationen jag arbetar för. Därför jag engagerat
mig så mycket som jag kan i SÖFRE. Jag passar även in på posten då jag kommer gör allt
för att engagera så många som möjligt, från dem som tydligt visar att de vill vara med men
även prata med dem som inte riktigt vågar ta steget.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Se till att alla som vill vara med att engagera sig får en chans till att utveckla SÖFRES
evenemang så mycket som möjligt. Lyssna på alla som har synpunkter. Säkra att alla i
projektgrupperna känner sig delaktiga och får bidra med allt dem har att ge. Se till att skapa
nya traditioner (event) samt att utveckla de gamla som vi har inom SÖFRE. Sedan en viktig
punkt som jag vet har jobbats på hårt detta år är att utveckla samarbeten med andra
föreningar utanför Södertörn. Att se till att det arbetet inte rinner iväg i sanden och till och
med skapa ett samarbete som håller i länge efter 2021. Vill utveckla och visa att alla är
välkomna till SÖFRE och försöka skapa en gemenskap som gör att flera kommer vilja
engagera sig.
Övrigt
Jag är så otroligt taggad på att få vara med och utveckla en organisation som gör så mycket
för studietiden. Vill dock nämna att jag hoppas ni i valberedningen samt alla medlemmar
röstar på den som passar in i rollen bäst. Viktigaste är att organisationen utvecklas på bästa
möjliga sätt även om detta betyder att jag inte blir invald i styrelsen, men då får jag istället
vara med som medlem vilket är lika underbart det.
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LINDA STEFANSSON - ORDFÖRANDE
SOCIALUTSKOTTET
Namn Linda Stefansson
Ålder 20 år, 2000-07-14
Telefonnummer 076-893 88 87
Mailadress lindamsst@gmail.com
Program Ekonomie kandidatprogrammet inriktning nationalekonomi
Vilken post söker du? Ordförande för Sociala Utskottet
Beskriv dig själv kortfattat. Engagerad, full av energi och motivation, kreativ, öppen och
självklart SOCIAL! En powertjej som alltid kör till 110%.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Tidigare har jag varit delaktig som ordförande för det sociala utskottet i Sveriges största
elevkår, Kungsholmens Gymnasiums elevkår, som definitivt kommer till mycket stor nytta för
detta arbete också. Under gymnasiet var jag funktionär under flera event, under första året
blev jag även ansvarig för läroverksfejden för min skola (Stor tävling mellan de största
kommunala innerstadsskolorna i Stockholm). Jag har alltid engagerat mig i skolans klimat
och elevers rättigheter; sedan första klass har jag varit elevrepresentant varje år, i högstadiet
var jag med i elevrådet och i nionde klass ordförande.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
●

●

●

●

●

• Regionchef, Ung Omsorg 2017-2019
○ Ansvarig för en region där ungdomar åker till äldreboenden och ger äldre en
guldkant på deras vardag och utövar sociala aktiviteter. Som regionchef hade
jag övergripande ansvar över fem olika team och att utveckla och coacha
teamledarna till att göra deras arbete till det bättre. Jag blev även tilldelad
företagets första integrationsprojekt, där vi integrerade nyanlända ungdomar i
varje team för att ge dem ett första steg in i arbetslivet i Sverige.
Teamledare, Ung Omsorg 2016-2017
○ Ansvarig över ett team med 5-6 ungdomar med uppgift att genomföra sociala
aktiviteter med äldre. Även här blev jag efter ett halvår i tjänsten tilldelad ett
”problematiskt” team som jag fick bygga och utveckla från grunden till att bli
ett av de bästa teamen i Sverige.
Arbetsledare, McDonald’s 2016-2018
○ Arbetat med att ansvara för skift, dvs delegera uppgifter, motivera
medarbetare, och ta hand om gästerna, samtidigt som hela restaurangen är i
mina händer. Efter mitt huvudsakliga arbete i kassan är jag riktigt duktig att ta
ansvar av en arbetsplats på ca 30 medarbetare samtidigt och samarbete.
Medarbetare, ICA Supermarket Sjöstaden 2019-nuvarande
○ God erfarenhet av de flesta delarna av butiken, där förbutiken som jag jobbar
mest i gett mig mest stresstålighet, kunna hålla många bollar i luften och
professionalism.
Butiksmedarbetare, Office Depot 2018-2019
○ Arbetat i kassan och med kundservice i butik med kontorsmaterial. Arbetat
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●

mycket med företagskunder och fakturor vilket gett mig mycket erfarenhet av
kommunikation med företag, problemhantering och att organisera arbetet har
varit en stor del av arbetet.
Kolloledare, Utepedagogik AB 2017
○ Leda 30-talsungdomar i ett stressigt och utmanande klimat har utvecklat mig
till en mer fokuserad, engagerad och stressresistent person.

Varför passar du på posten?
Det bästa jag vet är utveckling. Jag är en extremt engagerad person, allt jag går in för ska
bli så bra som möjligt, och mycket mer. Jag har sedan ung ålder bollat många bollar i luften,
under gymnasiet jobbade jag alltid på 2-3 jobb, engagerade mig i skolans elevkårsstyrelse
samtidigt som jag läste natur på engelska, och kraschade aldrig in i väggen. Jag är van med
stress, utmaningar och hinder. SÖFREs arbete är det jag brinner för, att ge studenterna en
mer roligare och minnesvärd studietid. Att vara i ett team tillsammans med utskottet och
även styrelsen, och kunna utveckla arbetet och ge studenterna den bästa studietiden nånsin,
jag ryser i hela kroppen när jag tänker på att kunna få vara en del av det!
Varför tror jag att ordförande för sociala utskottet passar mig? Som sagt är jag van med
många bollar i luften. Jag är van med styrelsearbete, styra evenemang, leda ett team och
driva arbetet framåt. Jag har drivet, intresset och engagemanget för att utveckla posten
vidare. Dessutom är jag en väldigt glad och kreativ person som genuint blir glad av ideellt
arbete och teamwork.
Hur vill du utveckla posten du söker?
I dagens nuläge med pandemin är det svårt med sociala utskottets traditionella event, men
långt ifrån omöjligt att utveckla och anpassa! Det som krävs är att tänka utanför boxen.
Gamla event kan digitaliseras, och om vi återgår till 50 personer-gränsen så kan fortfarande
mycket ske. Alla ska känna sig välkomna att vara med i SÖFREs evenemang, och ett sätt att
få med så många som möjligt är att jag skulle vilja starta upp en solidaritetsfond inom
SÖFRE. Alla vi är studenter, men vissa har det tuffare ekonomiskt. Att avsätta en del av
budgeten till att låta de som inte kan vara med av ekonomiska skäl, tycker jag ser till så att
varenda medlem är välkommen. Detta skulle ske genom att studenter av detta behov kan gå
till skolkuratorerna på skolan och fylla i ett formulär, där kuratorn får avgöra om stöd är
rimligt, som därefter kontaktar SÖFREs styrelse som ser till att studenten får vara med, helt
anonymt för studentens skull. Alla ska få vara med, alla ska bli hörda och sedda. Alla
förtjänar att deras studietid blir så fantastisk och oförglömlig som möjligt.
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DELSHAD DAWD - ORDFÖRANDE SOCIALA
UTSKOTTET
Namn: Delshad Dawd
Ålder: 22
Telefonnummer: 0762229451
Mailadress: delshaddawd@gmail.com
Program: filosofi, politik, ekonomi (PPE)
Vilken post söker du? Ordförande sociala utskottet (även vice)
Beskriv dig själv kortfattat: Jag älskar träning och hälsa och ser mig själv som en inspiratör.
Jag skulle vilja beskriva mig som en väldigt positiv människa som alltid försöker se allting
från den ljusa sidan. Som person är jag väldigt ordningsam och vill alltid ha koll på läget
samtidigt som jag kan vara väldigt impulsiv och flexibel. Min förmåga att planera gör detta
möjligt.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Jag har mina erfarenheter sen gymnasietiden där jag drev UF företag där jag för första
gången drev eget och det var att ha event en gång i veckan för ungdomar för att hålla det
mesta från vardagsproblem. Eventen gick ut på massor av skoj, allt från att hålla i
träningspass i olika sporter (kampsport för det mesta) till sociala event där man kunde sitta
med andra och hitta på saker och ting.
Än idag sitter jag även i det sociala på en boxningsklubb och har hand om event, något jag
har precis börjat med är boxning för barn. Har även fått stor roll i att ha hand om boxnings
SM för ungdom och junior i december om det lyckas bli av.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Arbetslivserfarenhet är nog mer allt från kundbemötande som försäljning, kundservice till
lagermedarbete.
Varför passar du på posten?
Helt ärligt tänkte inte ens söka för att det är mitt första år på plugget och jag trodde inte ens
jag skulle ha en chans med tanke på vissa som har börjat plugga långt innan mig och tänkte
mer att de kommer bli nominerade och de skulle passa in för posten mer än mig med tanke
på att andra kan ha mer koll än mig, men att jag blev nominerad blev en chock faktiskt. Jag
skulle säga att jag blev nog nominerad för att man har sett av mig under det korta
studentlivet hur jag är. Jag älskar att jobba med evenemang, göra det bästa av saken, känna
på studentlivet och även få alla andra att känna på det, iallafall under denna pandemin som
har drabbat oss, det ska inte kunna ändra på saken och förstöra studentlivet och jag tror att
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jag skulle kunna driva det sociala utskottet framåt, skulle inte säga att jag skulle göra det
bättre än någon annan, men på ett annat sätt kanske.
Hur vill du utveckla posten du söker?
Att vara med i styrelsen för söfre och kunna vara delaktig till något bättre. Alla vill göra något
bättre för den posten de söker, i och med att hag är ny i detta har jag nog lite svårt att säga
vad jag skulle göra bättre eller ta bort, jag tror bara att jag hade kunnat dra ut det sociala
utskottet på bästa möjliga sätt ihop med teamet.
Övrigt
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
LÄMNA POSTEN VICE ORDFÖRANDE
UTBILDNINGSUTSKOTTET VAKANT
Valberedningen har inte fått in några ansökningar till denna post och har därför inte kunnat
förorda någon till posten som vice ordförande utbildningsutskottet.
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ANDRÉ ORELLANA VON ESSEN - VICE
ORDFÖRANDE MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET
FÖRORDNAD AV VALBEREDNINGEN
Namn André Orellana von Essen
Ålder 23
Telefonnummer 0765685701
Mailadress andre.vonessen.sh@gmail.com
Program MIT
Vilken post söker du? Vice ordförande marknadsföringsutskottet
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en glad och trevlig kille som börjat plugga MIT denna termin. Jag tycker om att träffa
nya människor och skulle vilja beskriva mig själv som kreativ och påhittig. På min fritid gillar
jag att prova nya saker och samla på mig nya erfarenheter!
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Det är först nu när jag börjat studera på Södertörns högskola som jag kommit i kontakt med
denna typ av föreningsliv. Detta inspirerade mig att ta del av föreningslivet och gör det till en
del av min studietid. Idag sitter jag med i projektgruppen för Skiweek 2021 där jag är
marknadsföringsansvarig.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Mina tidigare arbetserfarenheter har varit många men de senaste åren har jag arbetat inom
skola som elevassistent och mentor. När jag arbetade inom skola en längre tid utvecklades
jag både vad gäller arbetserfarenhet men även på ett personligt plan.
Varför passar du på posten?
Jag tror att jag skulle passa bra för posten som ordförande/vice ordförande för
marknadsföringsutskottet eftersom att jag har ett intresse för just marknadsföring och jag
tror att min kreativa sida kan medföra vissa fördelar.
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Hur vill du utveckla posten du söker?
Jag skulle vilja utveckla posten genom att fortsätta marknadsföra SÖFRE utåt mot både
befintliga och kommande studenter på ett intressant och inspirerande sätt. Detta för att
inspirera fler studenter att ta del av föreningslivet och allt som hör till. Min målsättning är att
kommande studenter ska få en lika bra upplevelse som jag fick och att SÖFRE marknadsförs
på ett bra sätt!
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VALBEREDNINGENS MOTIVATION TILL ATT
FÖRORDA ANDRÉ ORELLANA VON ESSEN
Valberedningen har härmed valt att förorda André Orellana von Essen till posten Vice
ordförande marknadsföringsutskottet för Styrelsen 2021. Andre har genom sitt tidigare
åtaganden som marknadsföringsansvarig i Skiweek visat prov på sitt kreativa och
strukturerade arbetssätt.
Han har koll på hur saker fungerar och känner väl till de olika verktygen man behöver
hantera på posten vilket kommer vara ett komplement till Ordförande marknadsföring.
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EBBA STJELKE - VICE ORDFÖRANDE
MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET
Namn: Ebba Stjelke
Ålder: 20
Telefonnummer: 0763205329
Mailadress: ebba.stjelke@gmail.com
Program:
Jag är mellan program nu.[1] jag har sökt nytt till våren, då blir det kommunikation eller
journalistik.
Vilken post söker du? Vice Ordförande Marknadsföringsutskottet
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag är en kreativ person som ofta letar efter lösningar utanför ramar och strukturer. Jag är
viljestark, envis och om jag ger mig in i något gör jag det helhjärtat. Jag är lättlärd, öppen
för diskussion och i helhet en glad, social person. Vill även säga att jag är en glädjespridare
[2] som vill att folk i min närhet mår bra.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?
Jag satt som marknadsföringsansvarig för Insparken 2020.
Sedan har jag arbetat ideellt som både fotboll och golftränare för små barn.
Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?
Jag har sedan ung ålder arbetat på en restaurang i gamla stan. Genom det arbetet startade
mitt intresse för marknadsföring då jag var ansvarig för all marknadsföring för företaget. Jag
har genom arbetet på restaurangen fått gå en kurs på Berghs school of communication i
«Marknadsföring för företag via sociala medier». Efter kursen 2016 arbetade jag och
utvecklade företagets marknadsföring i tre år. Nu arbetar jag på en Grundsärskola, Ica Maxi
och på Partyland.
Varför passar du på posten?[3]
Jag anser mig vara en lämplig kandidat till posten då jag ser att jag kan utveckla SÖFREs
kanaler på ett nytänkande sätt[4] . Genom att tillsammans med resterande del av styrelsen
kunna samarbeta genom att tänka utanför ramar kring event och dylikt som stämmer
överens omvärlden och vad som är möjligt att uppnå. Likväl som samhället vi lever i ständigt
utvecklas bör föreningar och sättet att kommunicera och uttrycka sig på också göra det.
Eftersom jag skulle vilja säga att jag gjorde ett bra arbete med Insparken där exponeringar
och följare på evenemangets kanaler dubblades vill jag göra detsamma med SÖFREs. Genom
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en kombination av att visa sig öppen, ärlig och en person som medlemmar kan relatera till.
[5] Eftersom jag är en öppen och social person tror jag att jag hade kunnat bidra till en mer
inkluderande förening som ser till att alla medlemmar känner sig välkomna och trygga.
Medlemmar behöver en ledning med personer som de kan lita på, som de kan relatera till
och känna sig trygg och som skapar och sprider glädje, vilket jag kommer kunna göra bra.
Sedan har jag självklart ett intresse för digital marknadsföring och mina
arbetslivserfarenheter har gett mig en fot in i den digitala världen vilket jag älskar. Mina
kommande studier visar även på mitt intresse för den marknadsföring och kopplingen som
det har till världen vi lever i.

Hur vill du utveckla posten du söker?
Jag vill visa studenter att det är roligt att vara en del av Södertörns studentliv. Jag vill även
öka aktiviteten på sociala plattformar vilket i sin tur kommer leda till fler följare och personer
som aktivt tar del av SÖFREs event och liknande och skapar mervärde för Södertörn. Jag vill
även slå ett slag för vår värdegrund och allas lika värde och anser att det har en stor del i
posten, och faktumet att det bör synas och höras. Samt att även visa en mer personlig sida
av styrelsen som medlemmar känner är kontaktbar[6] . Jag vill visa att styrelsen är en lika
viktig del av föreningen som medlemmarna, jag vill minska på klyftan i hierarkistegen. Sedan
vill jag självklart visa hur roligt det kan vara att studera på en akademisk nivå när man har
ett aktivt studentliv.
Övrigt:
Jag känner mig sjukt ärad att jag blev nominerad och vill gärna ta vara på det. Jag ser
verkligen stora möjligheter inom SÖFRE och jag ser verkligen fram emot att se vad
kommande styrelse kommer göra för att utveckla SÖFRE och allt roligt som händer 2021.
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VALBEREDNINGEN MOTIVATION TILL ATT
FÖRORDA IBRAHIM HACIYEV TILL POSTEN VICE
ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVUTSKOTTET
Valberedningen fick inte in någon ansökan till posten och har härmed valt att förorda
Ibrahim Haciyev till posten vice ordförande Näringslivsutskottet för Styrelsen 2021.
Ibrahim jobbade flitigt och strategiskt inför insparken som näringslivsansvarig där han ville
ge nya som gamla studenter en oförglömlig inspark.
Med ett strukturerat och ett självständigt arbetssätt kommer Ibrahim vara ett komplement till
Ordförande näringsliv.
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
LÄMNA POSTEN VICE ORDFÖRANDE SOCIALA
UTSKOTTET EVENT VAKANT
Valberedningen har inte fått in några ansökningar till denna post och har därför inte kunnat
förorda någon till posten som vice ordförande sociala utskottet event.
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RASMUS HJORTLING OLOFSSON - VICE
ORDFÖRANDE SOCIALAUTSKOTTET SPORT
Namn Rasmus Hjortling Olofsson
Ålder 20 år
Telefonnummer 0722229885
Mailadress rasmus.olofssonhjortling@gmail.com
Program Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi
Vilken post söker du? Viceordförande - socialla utskottet - sport
Beskriv dig själv kortfattat.
Jag skulle säga att jag är en glad och social kille med ett stort intresse för att umgås och
hitta på grejer med folk. Mina styrkor är att jag är bra på att agera snabbt och försöka lösa
problem som uppkommer oväntat.
Jag har suttit PG vid ett tidigare evenmang och sitter just nu i PG för skiweek 2021. I övrigt
har arbetat ideellt inom Boo FF med fotboll för ungdomar.
Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete? Vilka tidigare
arbetslivserfarenheter har du? Jag har arbetat med service på diverse arenor i
Stockholm genom Svenskaspel. Även varit anställd som fotbollstränare.
Varför passar du på posten? Jag tror jag skulle passa på posten på grund av mitt eget
stora sportintresse. Det skulle hjälpa mig att utveckla de sportevenmang som SÖFRE
arrangerar.
Hur vill du utveckla posten du söker? Jag vill att det ska finnas flera evenemang som
samtliga av SÖFRE:s medlemmar känner att de verkligen inte vill missa.
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VALBEREDNINGENS MOTIVERING TILL ATT
LÄMNA POSTEN VICE ORDFÖRANDE SOCIALA
UTSKOTTET SPORT VAKANT
Valberedningen har fått in en ansökan till denna post men då det varit stor konkurrens inom
utskottet med många kompetenta kandidater till ordförande sociala vill vi därför inte förorda
någon på 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 2021 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).
Tim Averbo (ordförande SÖFRE 2016, sakrevisor S.E.R.O. 2018).
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).
Liv Lindgren (ordförande sociala utskottet SÖFRE 2012, ordförande SÖFRE 2013,
konstitutionsutskottet S.E.R.O., sakrevisor S.E.R.O. 2015).
Robin Nilsson (skattmästare SÖFRE 2014, ordförande SÖFRE 2016).

70
DOKUMENTANSVARIG: JOSEFIN WIK

HANDLINGAR
SÖDERTÖRNS FÖRENADE EKONOMER

FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT

BAKGRUND
Enligt SÖFREs stadgar kapitel 2 §5 ska, vid extrainsatt föreningsstämma med syfte att välja
styrelse för nästkommande mandatperiod, medlemsavgiften fastställas. Föreningen besitter
god ekonomisk stabilitet vilket innebär att en avgift för medlemskap inte har införts. För att
föreningen skall kunna fortsätta växa och främja nya studenter att bli medlemmar i
föreningen anser styrelsen att avgiften fortsatt bör uppgå till noll (0) kr.

FÖRSLAG
Styrelsen föreslår att fastställa medlemsavgiften till noll (0) kr för verksamhetsåret 2021.
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