
Valberedningens förslag till 2020 års styrelse för SLF Student Stockholm 
  

I syfte att kartlägga det tidigare verksamhetsårets arbete har vi i valberedningen haft koll på 
styrelsens arbete genom tät kontakt med presidiet samt kontaktat tidigare ledamöter. Vi har 
även efter bästa möjliga förmåga försökt kontakta nya personer som hade uttryck intresse 
för att engagera sig i SLF Student, alternativt blivit rekommenderade av tidigare aktiva. 
Kontakten har skett framförallt genom telefonintervjuer och mycket fokus har lagts för att 
kartlägga främsta kompetenser bland nuvarande och nya kandidater. 
  
Det vi har uppfattat efter diskussion är att året som gått har varit mycket bra och givande. 
Vidare har det framkommit att stämningen i styrelsen varit god, med god samordning och 
samarbete mellan de invalda styrelsemedlemmarna. En betydande del av den sittande 
styrelsen har tagit examen och kommer att ta examen till våren och därigenom ej kunnat 
ställa upp för omval. Därtill har det kommit in kandidaturer från ett antal nya personer med 
andra tidigare erfarenheter som vi tror kan bidra till styrelsearbetet. Vi har även försökt att 
kartlägga intresset för engagemang bland aktiva medlemmar som vill medverka på 
styrelsemöten och andra engagemang, och överlämnar kontaktuppgifter till den kommande 
styrelsen. 
  
Baserat på våra samtal med avgående styrelse, årets kandidater samt våra egna tankar och 
idéer har vi i vårt förslag försökt att fokusera på en jämnare arbetsfördelning, där 
sammanhållning varit nyckeln och som alltid en bra spridning mellan terminerna. 
Valberedningens förslag ser ut som följer: 
  
Ordförande 
Valberedningens förslag:     Rebecka Skarstam (T8) 
  
Rebecka har under tiden i föregående års styrelse visat sig vara väldigt driven och pålitlig, 
hon agerar snabbt och lyssnar till allas röst. Vi uppfattar Rebecka som en person som har 
väldigt god förmåga till att skapa god stämning och sammanhållning i en grupp. Hon är 
professionell och har en stor förmåga att vid möten hålla sig objektiv. Med tidigare 
erfarenheter från Sveriges Läkarförbund student, där hon suttit med som adjungerad i 
Stockholms Läkarförening, och tidigare erfarenhet som managementkonsult, ser vi att 
Rebecka har de egenskaper som krävs för att leda 2020 års styrelse. Baserat på en 
kombination av ovanstående egenskaper samt våra egna slutsatser om hur ett dynamiskt 
styrelsearbete kan bedrivas ser vi henne som en utmärkt kandidat för att leda arbetet. 
  
  



Vice ordförande 
Valberedningens förslag:     Robert Lilford (T4) 
  
Robert har under föregående år suttit som kassör i styrelsen där han visat stor seriositet 
genom att utveckla arbete och rutiner. Han har under tiden varit en otrolig hjälp vid alla 
styrelsens åtaganden, från FUM till AT-mässor, där han tagit ansvar med gott humör. Sedan 
tidigare har han erfarenhet från styrelsearbete med MF, SLF och Styrelsearbete i Lund där 
han har två kandidatexamina i ekonomi. Med dessa viktiga erfarenheter och en bra förmåga 
att organisera styrelsearbetet anser vi Robert som en utmärkt kandidat för posten Vice 
ordförande under kommande verksamhetsår. 
 
Sekreterare 
Valberedningens förslag:     Jesper Strömbäck Eklund (T3) 
  
Jesper Strömbäck Eklund har tidigare erfarenhet från styrelsearbete som Kassör och 
Sekreterare i KRO-Stockholm samt ledamot i Antagningskommitén för Konstfacks 
Kandidatprogram. Utöver detta har han även många års yrkeserfarenhet inom projektledning 
i Kultursektorn. Jesper brinner för studentfrågor och vill gärna driva styrelsens fokus på 
AT/BT och har många idéer om olika projekt som kan föras via SLF-student Stockholm. Vi 
ser Jesper och hans roll som sekreterare som en viktig del av ett mer integrerat 
presidiearbete. 
  
Kassör 
Valberedningens förslag:     Mesud Mustafic (T3) 
 
Mesud Mustafic har visat stort intresse för SLF-Student genom att deltaga på möten och AT-
Mässan. Mesud har visat stor samarbetsförmåga samt en vilja att driva frågor kring 
studenternas intressen och frågor mellan övergången från student till yrkesliv. Med 
erfarenhet från tidigare studier inom Industriell Ekonomi tror vi att Mesud kommer att ha en 
betydande roll för SLF-students nästkommande verksamhetsår. 
  
Ordinarie styrelseledamöter 
Valberedningens förslag:     Hanna Lidström (T3) 

Leonard Tragl (T10) 
Michaela Lundgren (T9) 
Milan Pishmenaz (T3) 

  
Suppleanter till styrelsen 
Valberedningens förslag:     Alexandra Roos (T8) 

Anton Hellberg (T9) 
    David Unger (T9) 
    Felicia Werthein (T8) 
    Josefin Thorwaldsson (T4) 
    Sofie Hellberg (T3) 
 
 
Revisorer 
Valberedningens förslag:     Axel Fernö          - revisor 



                                             Olivia Strömblad   - revisorssuppleant 
  
I enlighet med SLF Student Stockholms stadgar har varje medlem rätt att inkomma med 
motnominering till valberedningens förslag senast 24 timmar före årsmötets början. 
  
Valberedningen för SLF Student Stockholm 
  
Jakob Wessman 
  
Christoffer Lundén Blom 
  
  
 


