
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1.  
Valberedningens nominering till styrelsen 2021/2022

 

 
 
Stina Brander, T3 
Valberedningens förslag till posten som Ordförande år 2021/2022: 
Stina har ett stort driv och vilja att påverka föreningen. Hon har engagerat sig i JF tidigare i egenskap                   
av general för höstens inspark och har därigenom fått inblick i hur föreningen fungerar. Hon är en                 
social och målmedveten ledare som hellre tar tag i frågor tidigt, än låter dem vila. Med sitt fokus på                   
medlemsnytta och förebyggande, snarare än reaktiva, åtgärder tror valberedningen att Stina är mycket             
väl lämpad för posten som ordförande. 
 
Lydia Landin, T3 
Valberedningens förslag till posten som Vice ordförande år 2021/2022: 
Lydia har tidigare erfarenhet av styrelsearbete inom idrottsföreningar och andra ideella sammanhang.            
Hon har redan idéer om vad som kan göras för att utveckla JF i stort och vad hon skulle vilja                    
åstadkomma som vice ordförande. Valberedningen uppskattar hennes tankar om hur hon kan arbeta             
för att främja medlemmarnas tid på utbildningen. Med en lugn och förtroendeingivande framtoning             
kommer Lydia vara en värdefull tillgång i styrelsearbetet.  
 
Katarina Perez Skogsborg, T3 
Valberedningens förslag till posten som Informationsansvarig år 2021/2022: 
Kattis värnar om medlemmarnas insyn i föreningen och vill jobba på att förbättra denna. Genom att                
kunna förmedla vad som sker inom styrelsen vill hon verka för alla medlemmars engagemang och               
uppmuntrar medlemsinitiativ. Kattis tidigare föreningsengagemang och arbetslivserfarenhet ger henne         
en god grund att stå på, och valberedningen känner sig trygga med henne som informationsansvarig. 
 
Patrick Vukovic, T3 
Valberedningens förslag till posten som Ekonomiansvarig år 2021/2022: 
Posten som ekonomiansvarig kräver delvis att man har god planering och koll på det ekonomiska,               
delvis att man kan kommunicera detta till övriga styrelseledamöter och medlemmar. Med sin positiva              
utstrålning och tidigare erfarenhet av kassörsarbete har han goda förutsättningar att ta sig an rollen               
som ekonomiansvarig. Patricks utgångspunkt är att det ska finnas plats för alla hos JF och               
valberedningen tror att han kommer vara en stor tillgång i styrelsen. 
 
  

 



 

Julia Jonsson, T3 
Valberedningens förslag till posten som Utbildningsansvarig år 2021/2022: 
Efter samtalet med Julia var valberedningen överens om att hon besitter flera värdefulla egenskaper              
för posten som utbildningsansvarig. Julia har en professionell framtoning och arbetslivserfarenhet som            
valberedningen tror kommer komma väl till pass under hennes år i styrelsen. Julia har hittills under                
sin studietid förvärvat sig goda insikter i JF:s verksamhet. Valberedningen uppskattar särskilt hennes             
syn på hur viktigt det är att medlemmarna ska få komma till tals och hennes intresse för studenternas                  
hälsa.  
 
Hanna Törnsén Fredriksson, T3 
Valberedningens förslag till posten som Marknadsansvarig år 2021/2022: 
Med hennes engagemang för föreningslivet, inblick i JF sedan tidigare och en representativ anda anser               
valberedningen att Hanna kommer göra ett fantastiskt jobb som marknadsansvarig. Att axla posten             
som marknadsansvarig kräver servicetänk och stor social förmåga, då man fungerar som en             
representant för föreningen gentemot framtida arbetsgivare och sponsorer. Hannas erfarenhet inom           
service och rollen som general ger henne goda förutsättningar för att utföra uppdraget. 
 
Elmer Mårtensson Wallhult, T3 
Valberedningens förslag till posten som Chefredaktör för de Facto år 2021/2022: 
Under samtalet med Elmer slogs valberedningen av hans optimism och hur han med sin saklighet               
kommer kunna bidra till styrelsens arbete. Vidare visar Elmer att han reflekterat över vad dels han,                
dels medlemmarna kan tänkas uppskatta i de Facto och det är något som valberedningen uppskattar.               
Elmer har en sund och realistisk uppfattning av uppdraget. Särskilt gillade valberedningen att Elmer              
tycker att det är roligt att skriva och hur han uppskattar de Factos både grävande och underhållande                 
sidor. 
 
Douglas Westring, T1 
Valberedningens förslag till posten som Sportmästare år 2021/2022: 
Att nominera Douglas till posten som sportmästare var för valberedningen en så kallad no brainer.               
Douglas visade inte bara ett stort intresse för att arrangera sportevengemang, utan påtalade också hur               
viktigt det är att få en paus från studierna i form av sport eller träning. Utöver detta anser                  
valberedningen att Douglas har flera värdefulla egenskaper som kommer vara fina tillgångar för             
resten av styrelsen och föreningens medlemmar. Valberedningen blev särskilt imponerad av Douglas            
insikt i styrelsearbete och hur han inte räds för att tala om vikten av regler och riktlinjer i en grupp. 
 
Valberedningens förslag till posten som Ordförande för Juriststudenternas rådgivning år 2021/2022:  
Valberedningen har valt att inte förorda någon kandidat till posten som ordförande för             
Juriststudenternas rådgivning. 
 
Valberedningens förslag till posten som Klubbmästare år 2021/2022:  
Valberedningen har valt att inte förorda någon kandidat till posten som klubbmästare. 
 
 
 
 


