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Nomineringsbeslut
I Valberedningens nomineringsbeslut har vi tagit hänsyn till en rad olika
faktorer. Vi vill även informera om att vi endast har nomineringsrätt, och att alla
närvarande under årsmötet är fria att nominera sig själva eller någon annan.
Vi har eftersträvat en jämn könsfördelning och en könsfördelning som
representerar Nordpols medlemssammansättning. Därför har vi tagit hänsyn till
att Nordpol för närvarande har 180 medlemmar, varav 102 är tjejer. Vi har också
strävat efter en jämn fördelning mellan årskurserna. På grund av att endast
Polkandstudenter har ansökt eller nominerats har vi haft svårt att integrera
ytterligare program.
Vi har även tänkt på att nominera en styrelse med en variation av intressen,
kompetenser och erfarenheter. Sammanfattningsvis har vi sökt efter att
presentera en styrelse där personerna kompletterar varandra.
Elin Engberg
Nominering: Elin besitter stor kompetens inom ledarskap och samordning
genom sitt arbete på Försäkringskassan. Där har hon bland annat drivit
förbättringsprojekt och väglett en enhet med ett större antal medlemmar. Inom
Nordpol har hon bland annat engagerat sig i Insparken och Musikhjälpen. Elin
tror att hennes kompetens och nya perspektiv kan effektivisera
verkställandeprocessen och genom sin problemlösande förmåga främja
utvecklingen av styrelsearbetet. Vi nominerar därför Elin till ordförande.
Marie Beckman
Nominering: Marie sitter för närvarande i styrelsen och representerar Nordpol i
Polriks som arbetar för att stärka Politicesstudenters konkurrenskraft på
arbetsmarknaden. Därför är Marie både intresserad och har erfarenhet av
arbetslivsanknytande projekt. Utöver sin sympatiska framtoning är hon
engagerad och vill arbeta vidare för att integrera fler medlemmar i idéutbyte och
aktivitetsdeltagande. Vi nominerar därför Marie till posten som vice ordförande.
Mattias Öberg
Nominering: Mattias vill engagera sig i det mesta inom Nordpol, till exempel
delta i planeringen av en studieresa till Härnösand. Han vill att alla medlemmar
ska känna sig delaktiga och vill arbeta utifrån ett gräsrotsperspektiv. Genom sin
arbetslivserfarenhet är han van vid uppgifter som rör både service och
administration. Mattias ser sitt engagemang som långtgående, och anser att det
behövs ett större fokus på programöverskridande samarbeten.
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Pasi Huikuri
Nominering: Pasi innehar idag rollen som sekreterare i Nordpols styrelse. Han
arbetar för tillfället med en förbundsdebatt och ser sig själv fortsätta med detta.
Han vill också ha ett större fokus på studieanknytande aktiviteter, gärna med
politiska inslag. Pasi vill se över möjligheten att skapa utskott i styrelsen för att
öka medlemmarnas inflytande, vilket han anser vara en viktig demokratisk
åtgärd. Han är målmedveten och handlingskraftig, egenskaper som är vitala för
ett framåtskridande styrelsearbete.
Sofia Olsson
Nominering: Sofias hjärtefråga är studieinflytande och vill främst syssla med
studiefackligt arbete, och ser även ett värde i att se till att nya studenter får
information om till exempel tillgängliga bostäder och kurslitteratur. Idag sitter
hon med i Unga Allergikers förbundsstyrelse, där hon arbetar med intern
medlemsutbildning. Sofia har många idéer på hur man kan nå ut till
medlemmarna på nya sätt, och hoppas kunna stärka både sitt eget och
kårmedlemmarnas inflytande över sin studietid.
Johannes Lindström
Nominering: Johannes sitter för närvarande i styrelsen som ledamot och har
bland annat styrt ihop ett Korpenlag i innebandy. Han är också inblandad i
planeringen av en skidresa genom Nordpol. Johannes ser till och vill
uppmärksamma varje medlems möjlighet till deltagande, och hoppas att Nordpol
under kommande styrelseår ska kunna subventionera större event för att få stor
uppslutning och alla ska ha råd att vara med.
Lydia Jonsson
Nominering: Lydia brinner för att skapa kontakt med arbetslivet och vill därför
syssla med frågor som rör studie- och arbetslivsanknytning. Hon är entusiastisk
inför att genomföra och samordna föreläsningar med fackförbund och
organisationer. Lydia sitter just nu med i LO och har där en roll som vice
ordförande i ungdomskommittéen. Hon hoppas även kunna arbeta för en större
bredd i Nordpols aktivitetsutbud.
Vilgot Österlund
Nominering: Vilgot har bland annat suttit med i flera idrottsföreningar, och
engagerar sig gärna i idrottsaktiviteter. Han anser att Nordpol inte endast
behöver anordna officiella föreläsningar och aktiviteter, utan även kan verka
som ett samlingsforum för spontana aktiviteter som till exempel en
träningsgrupp. Vilgot har sedan tidigare arbetslivserfarenhet inom service och
administration, är organisatoriskt lagd och är i framtiden intresserad av ett
kassörsuppdrag.
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Cornelia Forsström
Nominering: Cornelia vill gärna att Nordpol arbetar för en ökad sammanhållning
bland dess medlemmar. Hon är intresserad av bollsporter, men anser också att
Nordpol bör arrangera fler event som tilltalar många. Hon vill också få igång
fler spontana aktiviteter samt aktiviteter med arbetsmarknadsanknytning.
Cornelia har genom sin plats i kommunfullmäktige i Svenljunga, i barn- och
utbildningsnämnden, erfarenhet av att bereda ärenden och bolla nya idéer.
Sofia Baumgartner
Nominering: Sofia är en idéspruta och vill till exempel ordna resor till Vaasa för
ett universitetsutbyte. Hon vill genomföra gratisaktiviteter där man hjälper
andra, såsom kontakt med flyktingar och interaktion med äldre. Hon ser också
fram emot att planera insparken för nästa år. Sofias största tillgång är hennes
nytänkande och att hon inte är rädd för att ta för sig, vilket förhoppningsvis kan
resultera i ett större och mer varierat utbud av aktiviteter.
Olle Lundin
Nominering: Olle har tidigare suttit i styrelsen och varit ansvarig för sittning,
och planering av Insparken. Han har idéer om hur Nordpols planeringsarbete
kan underlättas, men vill även bättre definiera vilka Nordpol är. Han ser gärna
att en almanacka utarbetas där samtliga av Nordpols årliga event är samlade, för
att ge medlemmarna en överblick över vad som kommer hända under året. Olle
tycker också det vore kul med en Välkommen-tillbaka-dag efter julledigheten
för att stärka sammanhållningen.

