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 Förord 

 På  årsmötet  den  25:e  februari  2022  fick  vi,  Hugo  Berg,  Kimia  Fotovat  Asl,  Alexander 

 Ghosal,  Julius  Larsvik  och  Lova  Venema,  er  medlemmars  förtroende  att  ta  oss  an  uppdraget 

 som  valberedning  för  Hvitfeldtska  Elevkår.  Detta  uppdrag  innebar  att  vi  till  detta  årsmötet 

 skulle lägga fram ett förslag på en ny styrelse. 

 Kontakten  med  den  sittande  styrelsen  har  varit  bra  vilket  gjort  arbetet  lätt  att  utföra.  Genom 

 denna  kontakt;  har  vi  haft  en  god  bild  av  vilka  utmaningar  som  organisationen  ställs  inför. 

 Däremot  har  geografiska  hinder  orsakat  viss  utmaning.  Som  vanligt  har  intresset  för 

 kandidatur varit högt vilket reflekterar väl på organisationen. 

 Det  är  då  med  förväntan,  stor  entusiasm,  och  respekt  som  vi  vill  presentera  våra  förslag  de 

 vi tror kommer att ta Hvitfeldtska Elevkår till en helt ny nivå. 

 Vi vill tacka medlemmarna för förtroendet och önska samtliga kandidater ett stort lycka till. 

 Med detta sagt kan vi stolt presentera: 

 Hvitfeldtska Elevkårs Valberednings förslag på styrelse för verksamhetsåret 2023–2024. 

 Kimia Fotovat Asl, 
 Valberedare 22/23 

 Alexander Ghosal, 
 Valberedare 22/23 

 Julius Larsvik, 
 Valberedare 22/23 

 Lova Venema, 
 Valberedare 22/23 
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 Tillvägagångssätt och tankar 

 I  detta  avsnitt  beskriver  vi  hur  vårt  arbete  fungerat,  för  att  ge  er  medlemmar  en  förståelse 

 för hur det resulterat i vårt förslag. 

 Arbetet  startade  med  ett  möte  i  september,  där  vi  träffade  den  sittande  styrelsen.  Syftet  var 

 att  utvärdera  förra  årets  rekryteringsprocess,  samt  få  insikter  om  vad  organisationen 

 behöver  framöver.  Vi  hade  sedan  ett  möte  i  november  där  vi  fastställde 

 ansökningsperioden,  samt  att  vi  skulle  ha  frågestund  på  Instagram  och  öppet  hus  som 

 marknadsföring. 

 Nomineringsperioden  pågick  sedan  från  1/12  till  31/12.  Efter  detta  sammanställdes 

 nomineringarna  och  vi  skickade  ut  sms  till  alla  nominerade,  där  de  hade  möjlighet  att  boka 

 tid  för  intervju.  Vi  höll  26  intervjuer  25-27  januari.  Vi  höll  även  intervjuer  med  den  avgående 

 styrelsen  bland  annat  för  att  lättare  kartlägga  vilka  egenskaper  som  behövdes  i 

 nästkommande styrelse. 

 Efter  de  individuella  intervjuerna  reviderades  kandidaturerna,  och  13  kandidater  gick  vidare 

 till  gruppmomentet,  varav  11  tackade  ja.  Gruppintervjuerna  ägde  rum  den  7:e  och  8:e 

 februari,  där  fyra  grupper  fick  ställas  inför  fiktiva  scenarion  följt  av  frågeställningar  och 

 uppgifter.  Syftet  med  detta  moment  var  att  se  över  kandidaternas  samarbetsförmåga, 

 organisatoriska  skicklighet,  problemlösningsförmåga,  men  även  att  testa  olika 

 gruppkonstellationer. 

 Efter  gruppintervjuerna  fastställdes  styrelsen,  och  vi  är  nöjda  med  resultatet.  De  föreslagna 

 kandidaterna  kompletterar  varandra  och  utgör  grunden  för  en  styrelse  som  kan  ta 

 Hvitfeldtska Elevkår till en ny nivå. 
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 Förslag till Ordförande 

 Ordförandens  uppdrag  är  att  ha  uppsyn  över,  samt  att  leda  styrelsens  arbete,  att  se  till  att 

 verksamhetsplanen  följs  och  att  vara  yttersta  ansiktet  utåt.  Ordföranden  är  också  ytterst 

 ansvarig för styrelsen samt föreningen och skall förvalta detta uppdrag till nästa årsmöte. 

 Det  krävs  självkontroll,  stresshantering,  planering,  analytisk  förmåga,  visioner,  ödmjukhet 

 och  beslutsamhet  för  att  klara  av  ett  sådant  ansvar,  vilket  också  är  ledaregenskaper  vi  ser  är 

 nödvändiga för att klara av uppdraget. 

 Till  posten  Ordförande  har  valberedningen  valt  att  nominera  en  person  som  besitter 

 förmågor  som  förväntas  av  en  ordförande.  Kandidaten  har  under  tidigare  mandatperiod 

 påvisat  en  slående  laganda,  samt  en  förmåga  att  assistera  när  det  behövs  som  mest.  Denne 

 kandidat  har  en  imponerande  social  förmåga  vilket  är  essentiellt  för  att  kommunicera 

 organisationens  budskap  till  medlemmarna.  Under  gruppintervjuerna  visade  kandidaten  att 

 han  kunde  vägleda  gruppen.  Dessutom  har  kandidaten  visat  på  slagkraftigt  samarbete  med 

 kandidaten  för  Vice  ordförande.  Valberedningen  är  övertygade  om  att  kandidaten  har  en 

 tydlig bild av hur organisationen ska utvecklas lokal, regional och nationell nivå. 

 Personen  vi  nominerar  till  Ordförande  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse  verksamhetsåret 

 2023-2024 är: 

 William Kall 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet  väljer  William  Kall  till  Ordförande  för  Hvitfeldtska  Elevkår, 

 verksamhetsåret 2023-2024. 
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 William säger: 

 Efter  att  halva  min  gymnasietid  precis  passerat  har  jag  insett  hur  mycket  Elevkåren  gjort  för 

 mig  under  denna  tid.  Sedan  första  dagen  på  Hvitfeldtska  har  tillvaron  präglats  av  elevkårens 

 verksamhet, och har verkligen gjort min tid på Hvitfeldtska bättre. 

 Föregående  mandatperiod  har  varit  mycket  lärorik,  rolig  och  betydelsefull.  Jag  har  fått 

 chansen  att  växa  som  person,  men  också  i  min  roll  som  föreningsansvarig.  Därav  känner  jag 

 mig redo för att axla  ansvaret som ordförande. 

 Som  Ordförande  för  Hvitfeldtska  Elevkår  vill  jag  fortsätta  det  fantastiska  arbetet  som  gjorts 

 föregående  år,  Att  med  hjälp  av  Irma  och  de  nya  styrelseledamöterna  arbeta  mot  Strategi 

 2025, är något jag ser fram emot. 

 Med ert förtroende kommer nästa år bli oförglömligt! 
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 Förslag till Vice ordförande 

 Vice  ordförandens  huvudsakliga  roll  är  assistera  ordföranden,  som  ett  bollplank  i  ledningen 

 av  arbetet.  Vidare  ska  Vice  ordförande  hjälpa  till  med  uppföljningar  i  ledamöternas 

 individuella ansvarsområden, för att förstärka en stöttande relation internt. 

 Till  posten  Vice  ordförande  krävs  således  en  person  med  ett  starkt  driv  och  en  vilja  att 

 utveckla  och  driva  saker  framåt.  Denna  ska  inte  heller  vara  rädd  för  att  prata  med 

 medlemmar, ledamöter och personal. Personen ska även inneha goda ledaregenskaper. 

 Till  posten  Vice  ordförande  har  valberedningen  valt  att  nominera  en  kandidat  vars  förmåga 

 det  inte  råder  något  tvivel  om  efter  en  mandatperiod.  Personens  erfarenhet  från  tidigare 

 verksamhetsår  kommer  att  vara  en  grundbult  i  nästkommande  styrelse.  Kandidaten  i  fråga 

 är  självsäker,  respekt-  och  förtroendeingivande.  På  gruppintervjuerna  var  kandidaten  sansad 

 och  inhämtade  förslag  från  resten  av  gruppen,  något  som  valberedningen  värderar  högt. 

 Vidare  har  kandidaten  ett  verkningsfullt  samarbete  med  ordförandekandidaten  vilket  gör  att 

 de tillsammans kommer utgöra ett slagkraftigt presidium. 

 Personen  vi  nominerar  till  Vice  ordförande  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse  verksamhetsåret 

 2023-2024 är: 

 Irma Tursunovic 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet väljer Irma Tursunovic till Vice ordförande för Hvitfeldtska Elevkår, 

 verksamhetsåret 2023-2024. 
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 Irma säger: 

 För  ett  år  sedan  stod  jag  här  i  norra  aulan  och  blev  invald  elevkårens  styrelse,  då  som 

 Påverkansansvarig.  Jag  är  oerhört  tacksam  för  att  jag  fick  den  möjligheten.  Det  här 

 verksamhetsåret  har  varit  väldigt  lärorikt  och  oerhört  kul.  Nu  ett  år  senare  står  jag  här  igen, 

 men som kandidat för vice ordförande. 

 Efter  ett  år  i  styrelsen  känner  jag  mig  mer  hängiven  till  styrelsens  arbete  än  någonsin.  Min 

 vision  för  Hvitfeldtska  Elevkår  är  fler  event,  utökade  samarbeten  och  en  stärkt  skolanda,  för 

 att  Hvitfeldtska  elevkår  ska  nå  nya  höjder.  Jag  hoppas  att  mitt  arbete  tillsammans  med 

 William  som  ordförande  och  resterande  styrelsemedlemmar  ska  bidra  till  en  skoltid  präglad 

 av glädje, gemenskap och minnesvärda stunder. 

 Jag  hoppas  att  med  ert  förtroende  få  möjligheten  att  utveckla  vår  kårverksamhet  ytterligare 

 med hjälp av de erfarenheter jag nu besitter. 
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 Förslag till Ekonomiansvarig 

 Den  som  väljs  till  Ekonomiansvarig  ska  helt  enkelt  ansvara  för  Sveriges  största  elevkårs 

 ekonomi.  Det  krävs  en  vilja  att  lära  sig  bokföring,  olika  typer  av  betalningar,  redovisning  , 

 budgetering,  samt  inneha  en  hög  analytisk  förmåga.  Till  detta  kommer  att  man  som  person 

 måste  vara  noggrann  och  ansvarstagande.  Dessutom  vill  vi  i  valberedningen  att 

 Ekonomiansvarig  tillsammans  med  presidiet  har  ansvaret  för  att  skapa  nya  band  mellan 

 företag  och  kåren.  Detta  gör  att  den  som  innehar  posten  måste  kunna  föra  sig  i  offentliga 

 sammanhang på ett professionellt och respektingivande sätt. 

 Vi  i  valberedningen  vill  även  att  Ekonomiansvarig  ska  vara  ansvarig  för  Stödfonden  ,  och 

 arbeta  kontinuerligt  med  att  utveckla  fonden  och  uppmärksamma  tillgängligheten  för 

 skolans elever. 

 Till  posten  Ekonomiansvarig  har  valberedningen  valt  att  nominera  en  kandidat  med  ett 

 intresse  för  ekonomi  och  som  påvisat  en  vilja  att  lära  sig  det  som  krävs  för  rollen. 

 Kandidatens  pragmatiska  framtoning  kommer  att  lyfta  gruppens  arbetsmoral  och 

 engagemang.  Under  gruppintervjuerna  visade  kandidaten  att  denne  kunde  föra 

 diskussionen  framåt  genom  sina  förslag  och  sin  idérikedom.  Vidare  är  kandidaten 

 strukturerad  och  noggrann  vilket  speglar  vår  kravprofil  för  en  ekonomiansvarig  väl. 

 Dessutom  kommer  kandidaten  ha  ett  dynamiskt  samarbete  med  vår  kandidat  till 

 koordinator vilket underlättar i styrelsens logistiska arbete. 

 Personen  vi  nominerar  till  Ekonomiansvarig  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse 

 verksamhetsåret 2023-2024 är: 

 Elliot Amneus 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet väljer Elliot Amneus till Ekonomiansvarig för Hvitfeldtska Elevkår, 

 verksamhetsåret 2023-2024. 
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 Elliot säger: 

 Det  var  insparksfesten  när  jag  förstod  hur  viktig  elevkåren  var.  Vi  elever  inne  på 

 Trädgår'n  hade  otroligt  roligt  och  det  är  just  denna  glädje  som  jag  då  förstod  att 

 elevkåren  skapar.  Men  för  mig  så  är  elevkårens  uppdrag  mycket  större  än  bara  festerna. 

 Det  är  styrelsen  som  är  med  från  ettornas  dag  till  studenten  och  blir  i  min  mening  en  av 

 de avgörande delarna i en oförglömlig gymnasietid. 

 En  vision  för  att  använda  våra  resurser  för  att  främja  gemenskap  och  skolanda  är  den 

 stora  drivkraften  i  min  kandidatur  till  ekonomiansvarig.  Det  är  ekonomin  som  ligger  till 

 grunden  för  elevkårens  verksamhet  och  det  är  därför  jag  vill  ta  mig  an  rollen  som 

 ekonomiansvarig med mycket motivation och noggrannhet. 

 Med  ert  förtroende  kommer  jag  göra  allt  för  att  leverera  ett  lysande  år  från  mitt  och 

 styrelsens håll, för att alla på vår skolan ska få en oförglömlig tid i gymnasiet! 
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 Förslag till Koordinator 

 Koordinatorns  uppdrag  är  att  verka  som  en  sammanbindande  länk  inom  styrelsen  i  såväl 

 dagligt  styrelsearbete  som  i  planering  för  framtida  aktiviteter.  Koordinatorns  roll  i 

 styrelsearbetet  är  främst  att  fokusera  på  det  praktiska  arbetet.  Det  innefattar  att  skapa 

 strukturer  för  styrelsens  arbetssätt,  planering,  samt  arbetsfördelning.  I  rollen  ingår  även  ett 

 huvudansvar  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  serviceutskott,  där  en  stor  del  av  det  praktiska  arbetet 

 sker. 

 Till  posten  Koordinator  har  valberedningen  valt  att  nominera  en  kandidat  som  påvisat  starkt 

 driv  och  god  arbetsmoral.  Kandidaten  har  kännedom  av  organisationens  interna  struktur,  via 

 erfarenheten  i  serviceutskottet  under  det  gångna  året.  Vidare  är  kandidaten  lojal  och 

 samarbetsvillig,  vilket  är  egenskaper  som  är  viktiga  för  att  leda  serviceutskottet.  Med  sin 

 charm,  sociala  förmåga  och  goda  ledaregenskaper  kommer  elevkårens  praktiska  förvaltning 

 inte att brista. 

 Till  posten  Koordinator  har  valberedningen  valt  att  nominera  en  kandidat  som  har  god 

 förståelse  för  organisationens  interna  struktur.  Detta  i  kombination  med  en  inblick  i  hur 

 serviceutskottet  ska  ledas  gör  denne  kandidat  perfekt  för  rollen.  Kandidaten  beskriver  sig 

 själv  som  en  samarbetsvillig  person  arbetar  som  bäst  i  grupp,  en  bedömning  som  vi  i 

 valberedningen  delar.  Vidare  är  kandidaten  social,  charmig,  och  handlingskraftig,  vilket 

 kommer bidra mycket till gruppen som helhet. 

 Personen  vi  nominerar  till  Koordinator  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse  verksamhetsåret 

 2023-2024 är: 

 Adrian Berntsson 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet väljer Adrian Berntsson till Koordinator för Hvitfeldtska Elevkår, 

 verksamhetsåret 2023-2024. 

 att  årsmötet väljer Adrian Berntsson till huvudansvarig för serviceutskottet för 

 Hvitfeldtska Elevkår, verksamhetsåret 2023-2024. 
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 Adrian säger: 

 Mitt  intresse  för  kåren  har  funnits  redan  innan  jag  började  gymnasiet  då  jag  tidigare  hört 

 mycket  gott  om  den,  och  när  jag  väl  började  på  Hvitfeldtska  insåg  jag  även  hur  stor 

 påverkan  elevkåren  har  på  elevernas  välmående.  Med  fester,  events  och  andra  sociala 

 tillställningar  kan  kåren  påverka  elevernas  trivsel  mycket.  Detta  var  något  som  väckte  mitt 

 intresse och motiverade mig ännu mer till att kandidera. 

 För  mig  och  många  andra  är  det  sociala  i  skolan  mycket  viktigt  och  det  bidrar  till  en 

 minnesvärd  gymnasietid.  Det  är  därför  jag  kandiderar  till  koordinator  och  kommer  se  till  att 

 fortsätta  samordna  bra  events  och  uppmärksamma  elevernas  önskemål.  Detta  kommer  att 

 främja  en  bättre  gemenskap  på  skolan  som  leder  till  en  mer  minnesvärd  gymnasietid.  Jag  är 

 redo  för  utmaningarna  som  styrelsearbetet  kommer  att  innebära,  och  ska  göra  mitt  yttersta 

 för att nå målen 

 Låt oss göra gymnasietiden minnesvärd för oss alla! 

 10 



 Förslag till Påverkansansvarig 

 Uppdraget  som  påverkansansvarig  för  styrelsen  innefattar  ett  huvudansvar  för  elevkårens 

 påverkansarbete,  i  första  hand  på  skolan  men  även  lokalt,  regionalt  och  nationellt.  Som 

 påverkansansvarig  ska  man  verka  som  representant  för  medlemmarnas  åsikter  i  diskussioner 

 vid styrelsemöten samt i dialoger med skolledning och politiker. 

 I  rollen  som  påverkansansvarig  sökes  en  kandidat  som  har  ett  starkt  driv,  ett  brinnande 

 engagemang  för  frågor  som  rör  skolan  och  samhället  samt  en  förmåga  att  föra  styrelsens 

 och  medlemmarnas  agenda  i  diskussioner.  Där  är  det  viktigt  att  personen  vågar  stå  på  sig 

 och  kan  argumentera  på  ett  slagkraftigt  vis,  oavsett  om  det  är  gentemot  skolledning, 

 utomstående parter, eller intressegrupper inom skolan. 

 Till  posten  påverkansansvarig  har  valberedning  valt  att  nominera  en  kandidat  som  vill  främja 

 akademisk  excellens  på  Hvitfeldtska  gymnasiet.  Kandidaten  i  fråga  är  skicklig  på  att 

 kommunicera  och  debattera  vilket  är  essentiellt  för  att  kunna  driva  elevernas  önskemål  mot 

 skolledning  och  andra  makthavare.  Under  den  individuella  intervjun  fick  valberedningen 

 träffa  en  klok  och  driven  kandidat  med  en  tydlig  målbild  för  hur  organisationen  ska  ta  nästa 

 steg  i  sin  utveckling.  Kandidatens  stresstålighet  i  kombination  med  nämnda  kvalitéer  gör  att 

 denne är lämpad som ledamot och påverkansansvarig. 

 Personen  vi  nominerar  till  Påverkansansvarig  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse 

 verksamhetsåret 2023-2024 är: 

 Fouad Alzein 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet väljer Fouad Alzein till Påverkansansvarig för Hvitfeldtska Elevkår, 

 verksamhetsåret 2023-2024. 

 att  årsmötet väljer Fouad Alzein till huvudansvarig för påverkansutskottet för 

 Hvitfeldtska Elevkår, verksamhetsåret 2023-2024. 
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 Fouad säger: 

 När jag skulle välja gymnasieskola valde jag Hvitfeldtska utan någon större 

 tankeverksamhet. Jag önskade att gå IB-programmet och trodde att det skulle ge mig en 

 annan miljö för att kunna växa som person. Två år senare har jag verkligen växt som person. 

 Jag har både IB, men framförallt Hvitfeldtska elevkår att tacka för den personliga 

 utvecklingen. Jag har påverkats och insett vikten av att bidra.  Jag blev även vald för att 

 representera min klass och hela IB-programmet för att skapa en positiv påverkan, och nu 

 har jag blivit nominerad för att leda påverkansarbetet för Hvitfeldtska elevkår. 

 Om  jag  får  förtroendet  som  Påverkansansvarig  kommer  jag  att  se  till  att  föra  det  som  jag 

 alltid  har  sökt  efter  på  Hvitfeldtska;  att  skapa  förändring  till  det  bättre.  Jag  kommer  att  göra 

 mitt bästa för att göra skolmiljön roligare och mer givande för oss alla. 
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 Förslag till Föreningsansvarig 

 Hvitfeldtska  har  privilegiet  i  att  ha  ett  av  de  mest  aktiva  föreningslivet  bland  gymnasieskolor 

 i  Sverige.  Med  en  lång  historia  med  klubbar  inom  vetenskaps  ämnen,  körsång  och 

 allmänbildning  till  föreningar  inom  brädspel,  sportaktiviteter  och  konsten  att  debattera. 

 Detta  är  något  valberedningen  vill  se  växa  ytterligare  för  att  skapa  en  plattform  för 

 gemenskap mellan olika program och årskurser. 

 För  posten  krävs  därför  ett  stort  engagemang  samt  nyfikenhet  för  föreningarnas  vardag.  Det 

 är  viktigt  att  personen  kan  omvandla  idé  till  handling  och  att  den  förtroendevalda  inte  räds 

 av mycket social kontakt. 

 Till  posten  Föreningsansvarig  har  vi  valt  att  nominera  en  kandidat  som  vill  engagera  alla 

 elever  på  skolan  oavsett  årskurs  och  program.  Denna  målbild  gör  kandidaten  passande  till 

 föreningsansvarig  och  generellt  som  styrelseledamot.  Kandidaten  kommer  kunna  öka 

 gemenskapen  på  skolan,  genom  att  utveckla  samlingsplatser  för  elever  med  gemensamma 

 intresse.  Dessutom  är  kandidaten  är  även  initiativtagande  och  målmedveten  –  två 

 egenskaper som kommer att vara bärande i nästkommande styrelse. 

 Personen  vi  nominerar  till  Föreningsansvarig  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse 

 verksamhetsåret 2023-2024 är: 

 Elisa Chadien 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet väljer Elisa Chadien till Föreningsansvarig för Hvitfeldtska Elevkår, 

 verksamhetsåret 2023-2024. 
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 Elisa säger: 

 Kåren  har  haft  en  betydande  påverkan  på  min  upplevelse  på  Hvitfeldtska.  Sedan  första 

 dagen  har  jag  fascinerats  av  det  hårda  arbete  som  styrelsen  lägger  ner,  och  den  glädje  de 

 sprider  bland  oss  elever.  Som  en  social  person  har  jag  alltid  älskat  att  engagera  mig  i  olika 

 projekt  och  föreningar.  Efter  att  ha  testat  nästan  alla  sporter  och  aktiviteter  under 

 barndomen  insåg  jag  att  det  var  samarbetet  och  delaktigheten  som  jag  tyckte  om. 

 Elevkåren känns därför kul att engagera sig i. 

 Jag  är  bra  på  att  ha  många  bollar  i  luften  och  att  komma  med  kreativa  lösningar  på 

 problem.  För  mig  är  det  viktigt  att  skapa  en  inkluderande  atmosfär  där  alla  får  vara 

 delaktiga,  och  att  alla  elever  på  Hvitfeldtska  känner  att  elevkåren  är  till  för  alla.  Att  skapa  ett 

 starkare föreningsliv på Hvitfeldtska är en viktig del i detta arbete. 

 Om  jag  får  ert  förtroende  som  föreningsansvarig  kommer  jag  jobba  hårt  för  att  nå  detta 

 mål, så vi tillsammans kan göra det kommande året oförglömligt! 
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 Förslag till PR- och Kommunikationsansvarig 

 PR-  och  Kommunikationsansvarig  har  som  uppdrag  att  vara  den  som  har  koll  på 

 kommunikationen  styrelsen  och  medlemmarna  emellan,  samt  se  till  att  medlemmar  nås  av 

 information  inför  evenemang  som  elevkåren  arrangerar.  Även  information  kring  det  som 

 normalt  inte  sätt  inte  syns  utåt,  rörande  till  exempel  påverkansarbetet,  kommuniceras  ut  för 

 att upprätthålla en transparens mellan styrelse och medlemmar. 

 Kandidaten  ska  bibehålla  den  väletablerade  grafiska  profilen,  och  se  till  behåller  sin 

 identitet.  Till  posten  som  PR-  och  Kommunikationsansvarig  eftersöks  en  tydlig  visionär,  som 

 med  tydliga  riktlinjer  kan  upprätthålla  Hvitfeldtska  Elevkårs  varumärke.  Det  krävs 

 nytänkande,  kreativitet,  detaljnoggrannhet  och  ett  stort  intresse  inom  sociala  medier  för  att 

 bemästra detta uppdrag. 

 Till  posten  PR-  och  kommunikationsansvarig  har  valberedningen  valt  att  nominera  en 

 kandidat  med  en  färgsprakande  kreativitet.  Kandidaten  har  erfarenhet  av  PR-arbete  från 

 sommarjobb  och  PR-utskottet,  vilket  gör  att  vi  vet  att  kandidaten  har  det  som  krävs  för 

 rollen.  Vidare  är  kandidaten  lojal,  har  en  arbetsmoral  och  betonar  alltid  vikten  av  laget  före 

 jaget.  Valberedningen  är  övertygade  om  att  innehållet  kommer  följa  den  grafiska  profilen, 

 samt inge ett professionellt intryck med denna kandidat vid styret. 

 Personen  vi  nominerar  till  PR-  och  Kommunikationsansvarig  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse 

 verksamhetsåret 2023-2024 är: 

 Blen Tesfaye 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet väljer Blen Tesfaye till PR- och Kommunikationsansvarig för Hvitfeldtska 

 Elevkår, verksamhetsåret 2023-2024. 

 att  årsmötet väljer Blen Tesfaye till huvudansvarig för PR-utskottet för Hvitfeldtska 

 Elevkår, verksamhetsåret 2023-2024. 
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 Blen säger: 

 Gymnasiet  är  något  jag  tänkt  på  sedan  jag  var  liten.  Ny  skola,  nya  kompisar  och  nya 

 möjligheter.  Det  är  en  tid  som  vi  kommer  minnas  livet  ut  och  just  därför  måste  vi  göra 

 det  bästa  av  det.  Hvitfeldtska  elevkår  är  en  viktig  del  av  att  göra  gymnasietiden  rolig, 

 och jag vill därför bidra till detta. 

 Jag  är  social  och  är  aktiv  på  sociala  medier.  Jag  tror  därför  att  jag  skulle  passa  som  PR- 

 och  kommunikationsansvarig  och  hade  varit  glad  om  jag  fick  er  medlemmars 

 förtroende.  Jag  hade  arbetat  hårt  för  att  hitta  bra  sätt  att  nå  ut  till  eleverna  samt  att 

 stärka gemenskapen på skolan. 
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 Förslag till Revisorer 

 Revisorernas  uppdrag  är  att  granska  och  ta  del  av  alla  dokument  för  att  försäkra 

 medlemmarna  om  att  Elevkårens  arbete  har  genomförts  på  ett  korrekt  sätt.  Detta  sker 

 genom  att  granska  elevkårens  ekonomi  samt  om  styrelsen  har  följt  de  antagna 

 propositionerna och övriga styrdokument. 

 Vi  i  valberedningen  tycker  det  är  positivt  att  revisorerna  är  personer  med  erfarenhet  av 

 elevkårens verksamhet som kan granska styrelsens arbete flera gånger per verksamhetsår. 

 Vi  ser  gärna  en  kontinuerlig  uppföljning  av  styrelsens  arbete  av  det  som  bestäms  av 

 medlemmarna  på  årsmötet.  För  att  detta  ska  kunna  ske,  behövs  det  att  revisorerna  är 

 tillgängliga samt bekanta med styrelsen. 

 Personerna  vi  nominerar  till  Revisorer  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse  verksamhetsåret 

 2023-2024 är: 

 Kevin Bui 

 Ester Hillgren 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet väljer Kevin Bui och Ester Hillgren till Revisorer för Hvitfeldtska Elevkår, 

 verksamhetsåret 2023-2024. 
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 Förslag till Valberedning 

 Valberedningens  uppdrag  är  att  till  årsmötet  föreslå  nya  förtroendevalda  till  Hvitfeldtska 

 Elevkår.  Genom  ett  aktivt  arbete  under  verksamhetsårets  lopp  bestående  av  bland  annat 

 insamling  av  kandidater,  dialog  med  aktiva  medlemmar  samt  intervjuer  av  personer, 

 ansvarar  valberedningen  att  presentera  ett  förslag  för  organisationens  medlemmar  till 

 årsmötet. 

 Då  valberedningens  arbete  är  mycket  krävande,  är  vi  positiva  till  att  nominera  en  grupp  som 

 har  en  gemensam  bild  av  hur  verksamheten  fungerar.  Samtliga  kandidater  har  haft  en 

 förankring  till  verksamheten  under  de  senaste  åren,  vilket  är  positivt  då  förståelsen  för 

 organisationens  behov  är  grundläggande  för  kartläggningen  av  vilka  kandidater  som 

 eftersöks. 

 Personerna  vi  nominerar  till  Valberedning  för  Hvitfeldtska  Elevkårs  styrelse  verksamhetsåret 

 2023-2024 är: 

 Alexander Ghosal 

 Julius Larsvik 

 Albin Mattsson 

 Lova Venema 

 Kimia Fotovat Asl 

 Valberedningen yrkar: 

 att  årsmötet väljer Alexander Ghosal, Julius Larsvik, Albin Mattsson, Lova Venema 

 och Kimia Fotovat Asl till Valberedare för Hvitfeldtska Elevkår, verksamhetsåret 

 2023-2024. 
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 Övriga valbara kandidater 

 Arad Shamim, kandidat till Föreningsansvarig 

 19 


