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Valärenden till FUM 26 april 2010 

Ordförande 
Föjande kandidater finns: 

• Sven Englund 

• Andrea Pålsson 

• Erik Bengtsson 

• Kristina Moberg 

• Jonna Holmgren 

Valberedningen har nominerat Sven Englund, med följande motivering: 

Valberedningen anser att det under det kommande året krävs en ordförande som är väl påläst 
och insatt i utns verksamhet och de stora förändringa som orgnisationen står inför. Ordförande 
ska på ett representativt och förtroendeingivande sätt kunna föra utns talan och fungera som 
ett ansikte utåt. Valberedningen anser att personen som vi har valt att nominera uppfyller 
tidigare nända kriterier i stor utstäckning samt har betydande kontakter inom universitet och 
stor insikt i utbildningsfrågor. Valberedningen är övertygade om att kandidaten kommer att 
fungera som ett stöd för både kommande års styrelse och engagerade inom utn, då han har 
tidigare erfarenheter från både styrelsen och studierådsverksamthet. Personen har angett 
starka referenser som har styrkt valberednignens uppfattning. Utöver detta har valberedningen 
även mottagit en mycket stark rekomendation. Valberedningen har därför valt att nominerna 
Sven Englund till Ordförande för Utn ht10-vt11. 

Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig 
Följande kandidater finns: 

• Andrea Pålsson 

• Sam Löthen 

Valberedningen har nominerat Andrea Pålsson, med följande motivering: 

Det kommande året kommer att ställa höga krav på presidiet. Valberedningen vill därför 
trycka på vikten av kunskap och erfarenhet av Utns organisation. I år har valberedningen 
därför valt att se kontorserfarenhet som en tung merit. Valberedningen anser att kandidaten 
har visat prov på god insikt i Utns verksamhet samt god problemlösningsförmåga. Kandidaten 
har under sitt kontorsarbete arbetat för ett bra arbetsklimat för både kollegor och engagerade. 
Hennes välkända ansikte och goda informationskunskaper gör att hon kommer vara ett gott 
stöd för arbetsgrupper så väl som för kommittéer. Utöver detta har kandidaten de 
ekonomierfarenheter som krävs. Valberedningen är övertygad om att personen i fråga kommer 
att göra ett utmärkt arbete som vice ordförande för Utn. Valberedningen har glädjen att 
nominera Andrea Pålsson till vice ordförande för Utn ht10-vt11. 

Styrelseledamöter 
Det ska väljas fem stycken styrelseledamöter. Följande kandidater finns: 

• Johan Wikander 
• Kristina Moberg 
• Martin Eliasson 
• Henrik Vallgren 
• Johan Magnusson 
• Gustav Annebäck 

Valberedningens har nominerat följande personer:  
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Valberedningen har valt att nominera Johan Wikander till styrelseledamot med motiveringen 
att Johan har tidigare sektionserfarenhet  samt att Valberedningen är övertygade om att Johan 
kommer fungera som idéspruta och ge nya tankesätt och synvinklar till styrelsens arbete. Johan 
har tidigare styrelseerfarenhet i och med att Johan har suttit som ordförande samt vice 
ordförande i x-sektionen. Valberedningen tror att Johan kommer bidra med positiv energi och 
god stämning till styrelsen. 

Valberedningen har valt att nominera Kristina Moberg till styrelseledamot med motiveringen 
att Kristina har suttit med i styrelsen tidigare. Kristina har mycket god erfarenhet kring 
sponsringsfrågor samt i och med det god kontakt mot företag. Detta är valberedningen 
övertygad om att styrelsen kommer dra stor nytta av. 

Valberedningen har valt att nominera Martin Eliasson till styrelseledamot i Utn’s styrelse. 
Valberedningen motiverar nomineringen med att Martin har bra kontakt med US i och med sitt 
fullmäktige engagemang där. Valberedningen är övertygade om att detta kommer vara en stor 
tillgång för styrelsen under det kommande året.  Martin är en lugn och eftertänksam person 
med bra koll på Utn som Valberedningen tror kommer komma med många bra genomtänkta 
och övervägda inslag till styrelsens diskussioner. 

Valberedningen har valt att nominera Johan Magnusson till styrelseledamot. 
Valberedningen är övertygade om att Johan kommer fungera som en brygga mellan Utn och 
naturvetarna. Johan har jobbat mycket med utbildnings och studie frågor.  Johan är en social 
och utåtriktad person och Valberedningen är säkra på att Johan kommer fungera som ett 
tillskott i marknadsföring mot studenter, särskilt mot naturvetare. 

Valberedningen har valt att nominera Gustav Annebäck till syrelseledamot. Valberedningen 
anser att Gustav kommer att fungera som ett starkt stöd mot engagerade samt jobba hårt för att 
styrelsen ska visa sig mer för Utns medlemmar. Gustav har många tidigare 
engagemangserfarenheter och stor insikt i hur engagerade världen inom Utn fungerar. 
Valberedningen anser att Gustavs kommittéerfarenhet kommer vara ett tillskott för styrelsen. 

Internrevisor 
Valberedningen har nominerat Per Löfgren till inernrevisor med följande motivering: 

Valberedningen har valt att nominera Per Löfgren till Internrevisor. Per har stor erfarenhet 
inom alla kommittéverksamheter inom Utn. Valberedningen är övertygade om att Per kommer 
ha stor hjälp av valberedningens nominerade kandidat till intern revisor suppleant. Dessa två 
har tidigare arbetat tillsammans och valberedningen är säkra på att ordinarie och suppleant 
kommer ha god kommunikation och komplettera varandra på ett utmärkt sett. 

Valberedningen har nominerat Magnus Eriksson till internrevisorssuppleant med följande 
motivering: 

Valberedningen har valt att nominera Magnus Eriksson till internrevisor suppleant. Magnus 
kompletterar Pers erfarenheter då Magnus har suttit på kontoret samt jobbat mycket med 
utbildningsfrågor.   

 


