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Valberedningens uppdrag
Valberedningen har uppdraget att föreslå val till styrelsen och revisorer. Dessutom föreslår
valberedningen SLF Students ledamöter till läkarförbundets fullmäktige. Valen regleras i SLF
Students stadga, särskilt §17, 18 och 26.
Följande uppdrag kommer att vara uppe för val under fullmäktigemötet och ligger utanför
valberedningens uppdrag:
Ordförande och vice ordförande för mötet
Mötessekreterare (en eller två)
Två justerare, tillika rösträknare av protokoll
Fem personer i valberedningen, varav en väljs till ordförande och en till vice ordförande, och
5 suppleanter
Följande poster ingår i valberedningens uppdrag att ta fram förslag på enligt stadgan:
Fullmäktige till Sveriges läkarförbund
Två verksamhetsrevisorer och två revisorssuppleanter, en auktoriserad revisor och en
suppleant
Förbundsstyrelsens presidium och ledamöter, samt suppleanter för respektive ledamot.
Val av valberedning bereds inte innan fullmäktigemötet.
Det är upp till fullmäktige att under mötet föreslå och välja valberedning för det kommande
verksamhetsåret.
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Valberedningens sammansättning
Under verksamhetsåret 2021 har valberedningen bestått av:
-

Rebecka Skarstam, Stockholm (Sammankallande)

-

Tahsin Akhter, Göteborg

-

Klara Westman, Linköping

-

Alma Dannäs, Lund

-

Emma Holgersson, Umeå

-

Safia Ansari, Örebro

Beskrivning av valberedningens arbetsgång:
För att förstå förbundsstyrelsens arbete 2021 och behov för styrelsen för 2022 har
valberedningen pratat med alla som suttit med i förbundsstyrelsen 2021, en person från
valberedningen har också deltagit på ett av förbundsstyrelsens möten. Posterna ordförande,
vice ordförande, ledamot, suppleant och revisor har utannonserats på SLF students hemsida
och sociala medier och respektive lokalordförande har blivit ombedda att sprida
informationen om möjligheten att kandidera till styrelsen på respektive lokalort.
Valberedningen har sedan genom telefonkontakt intervjuat alla som anmält intresse.
Kandidaturernas ansökan skedde via ett formulär som efterfrågade både fackligt CV och
egen formulerad ansökan. Ansökningslänken annonserades på de sociala nätverken som
respektive lokalort använder sig av, dessutom var det synligt på förbundets hemsida.
Deadline för ansökan var 7 oktober.
I intervjuerna och i vårt vidare valberedningsarbete har vi, utöver varje individs tidigare
bakgrund inom förbundet och framtida målsättningar, tagit särskild hänsyn till:
-

Tidigare erfarenheter och prestationer inom SLF student både nationellt och lokalt

-

Andra för uppdraget relevanta erfarenheter och egenskaper

-

Att ledamöterna ska komplettera varandra vad gäller personliga egenskaper,
erfarenhet och intresseområden

-

Att det ska finnas förutsättningar för en god gruppdynamik inom styrelsen

-

Att det ska finnas spridning i representation mellan prekliniska och kliniska terminer
(och därmed även förutsättning för långsiktighet i styrelsen)

-

Att kandidater har tid att ta sig an den arbetsbelastning som arbete inom
Förbundsstyrelsen innebär

-

Engagemang och entusiasm för fackliga frågor

Internt har valberedningen kommunicerat via e-post, Facebook och zoom. Detta hade flera
fördelar, bland annat att vi kunde minska resandet och risk för smittspridning (mycket av
valberedningens arbete gjordes innan restriktionerna hade släppt). Valberedningen har inte
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upplevt att arbetet påverkats av att vi inte haft något fysiskt möte. Telefonintervjuerna
delades upp så att ingen i valberedningen intervjuade någon som man har en personlig
relation med. Inför intervjuerna bestämde valberedningen tillsammans vilka frågor som skulle
ställas för att intervjuerna skulle bli likvärdiga.
Efter telefonintervju med de sökande kandidaterna hade valberedningen ett möte via zoom
för att diskutera vad vi lärt oss från intervjuer med förbundsstyrelsen om vad som krävs för
en välfungerande styrelse samt sammanställa ett förslag på styrelse. Vi har lagt vikt på
tidigare ledamöters erfarenheter och prestationer från styrelsearbete inom SLF student
nationellt och lokalt. Vi har försökt att få till en bra balans av tidigare erfarna ledamöter och
nya ledamöter. Vi tror detta är viktigt för att föra vidare den kunskapen styrelsen sitter på just
nu samtidigt som nya tankar och
idéer kommer fram.
Vårt beslut avseende presidiet grundar sig på erfarenhet från arbete i SLF student samt
tidigare visad förmåga att kommunicera väl, driva arbete framåt och vara goda
representanter för SLF student.
Gällande motkandidatur har de som inte blivit föreslagna av valberedningen till den post de
sökt ändå blivit erbjudna att finnas med i valberedningens handlingar, ifall de avser att
motkandidera. Motkandidatur kommer att ske i form av golvnominering under FUM.
Med stöd av ovanstående kan en samstämmig valberedning presentera nomineringarna för
Sveriges läkarförbund Students förbundsstyrelse 2021.
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Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2022
Presidium:
Ordförande: Robert D. Lilford
Vice Ordförande: Martin Macek

Ordinarie styrelseledamöter:
Göteborg: Hedvig Mannius
Linköping: Julia Karlsson
Lund: Claudia Lauermann
Stockholm: Natasha Olsson
Umeå: Ismael Halawa
Uppsala: förslag saknas
Örebro: Alina Eriksson
Utland: Danial Maghsoudi Pour

Suppleanter:
Göteborg: förslag saknas
Linköping: förslag saknas
Lund: förslag saknas
Stockholm: Kiarash Eftekharifar
Umeå: Julia Zdybek
Uppsala: förslag saknas
Örebro: Simon Kamyab
Utland: förslag saknas
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Valberedningens övriga förslag
Delegater till Sveriges läkarförbunds FUM 2022
Ordinarie (12 st) Suppleanter (12 st) – förslag saknas.
Valberedningen föreslår att fullmäktige, i enlighet med rådande praxis inom SLF Student, ger
förbundsstyrelsen för 2022 mandat att utse delegater till SLF FUM.

Förtroendemannarevisorer
Ordinarie (2 st) – förslag saknas
Suppleanter (2 st) – förslag saknas
I brist på tillräckligt antal kandidater avstår valberedningen från att lämna ett förslag på
förtroendemannarevisorer för det kommande verksamhetsåret. Intresserade uppmanas
golvkandidera till dessa poster.

Auktoriserad verksamhetsrevisor
Ordinarie: Veronica Carlsson, PwC
Suppleant: förslag saknas

Valberedning
Ordinarie (5 st)– förslag saknas Suppleanter (5st) - förslag saknas
I enlighet med god föreningssed och rådande föreningspraxis har valberedningen avstått från
att behandla kandidaturer till ny valberedning och avstår från att lämna förslag.
Valberedningen överlämnar till mötesordförande initiativ i denna fråga.
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Valberedningens förslagsmotivering
Ordförande – Robert D. Lilford, T8
Robert är en ordförandekandidat med lång erfarenhet av SLF students arbete. Han har suttit
som vice ordförande, kassör och ledamot i sin lokala styrelse och har det gångna året suttit
som ledamot i FS. Han har även en ekonomutbildning i bottnen och erfarenhet från både
Medicinska Föreningen och Läkarsektionen vid Karolinska Institutet – erfarenheter vi tror att
Robert skulle ha stor nytta av som ordförande för SLF student.
Robert är mån om att göra skillnad, utvecklas i sitt engagemang och samarbeta med andra
förbund. Robert vill arbeta för att effektivisera arbetet inom SLF student, jobba för att det SLF
ska vara än mer tillgängligt för medlemmar och förtydliga värdet av medlemskapet.
Under året har Robert utmärkt sig i FS genom sin förmåga att argumentera för sin åsikt
samtidigt som han lyssnar till andra. De uppgifter han utfört inom styrelsen har varit av god
kvalitet.
Vi i valberedningen anser att Robert är en god ordförandekandidat med sin gedigna
erfarenhet, ambition och flexibilitet.
Vice ordförande – Martin Macek, T6
Martin Macek har under flera år haft ett stort engagemang i SLF student och har bland annat
suttit två år som ledamot i förbundsstyrelsen, i år satt han med i förhandlingsdelegationen.
Han brinner för studentfackliga frågor och vill gärna jobba med arbetsmiljö, AT- och BTplatser samt underläkarvillkor.
Med sina år i Förbundsstyrelsen vet han hur styrelsen fungerar och hur presidiet arbetar.
Han känner sig nu redo för ett övergripande organisatoriskt ansvar och som vice ordförande
vill han arbeta för att skapa ett fint arbetsklimat i förbundsstyrelsen med god stämning och
förutsättningar för att göra ett gott arbete. För Martin är det viktigt att alla känner sig fria att
säga vad de tycker och får möjlighet att göra sin röst hörd.
Det är valberedningens bedömning att Martins breda erfarenhet inom förbundsstyrelsen och
hans engagemang för studentfackliga frågor gör honom till en god vice-ordförande kandidat.
Göteborg – Hedvig Mannius, T6
Hedvig har ett stort lokalfackligt engagemang inom SLF student och har varit SLF student
Göteborgs ordförande två år på rad. Hon har även suttit det senaste året i FS. Hedvig brinner
för forskning och för en god arbetsmiljö – i sitt lokalförbund har Hedvig arbetet mot psykisk
ohälsa och diskriminering och önskar även fortsätta detta arbete på nationell nivå.
Hedvig har utmärkt sig genom sin förmåga att lyssna på alla styrelsemedlemmar och att se
till att alla kommer till tals. Med sina personliga erfarenheter och sin fackliga erfarenhet tror vi
i valberedningen att Hedvig kommer göra ett bra jobb som ledamot för Göteborg.
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Linköping – Julia Karlsson, T6
Julia har stor erfarenhet av såväl arbete inom som utanför SLF. Hon har varit aktiv inom sin
lokalavdelning i Linköping och sitter i år som ledamot i FS, något hon gärna fortsätter med!
Hon har också suttit som kursrepresentant och utbildningsansvarig och har därmed god
insikt om hur universitetsvärlden fungerar.
Julia brinner för mycket men hennes hjärtefråga är psykisk ohälsa och vill fortsätta FS arbete
och bedriva påverkansarbete i syfte till att värna om läkarstudenters psykiska hälsa under
utbildningen.
Julia har under sitt år i FS visat att hon är organiserad, nytänkande och engagerad. Dessa
egenskaper, tillsammans med hennes breda erfarenhet, gör henne till en utmärkt kandidat
för förbundsstyrelsen.
Lund – Claudia Lauermann, T3
Claudia går termin 3 i Lund och är en person som vill driva projekt. Hon är nyfiken och vill
alltid lära sig nya saker. Hon har suttit i den lokala styrelsen senaste året och där varit
ansvarig för bland annat AT-mässan. Hon upplever att det fackliga gett henne mycket och vill
nu bygga vidare på detta nationellt.
Framöver vill Claudia driva frågorna psykisk ohälsa, övergången till nya läkarprogrammet
och möjligheterna till för läkarstudenter att komma ut på arbetsmarknaden redan tidiga
terminer under läkarprogrammet.
Claudia har bidragit med gediget arbete lokalt under året och kommer kunna bidra till
förbundsstyrelsen med nya perspektiv och mycket driv. Valberedningen väljer därför att
nominera Claudia till ledamot från Lund i Förbundsstyrelsen SLF Student 2022.
Stockholm – Natasha Olsson, T5
Natasha gick med i SLF student Stockholm förra året där hon varit ansvarig för
handledarpriset och alternativa karriärvägar. Utöver sitt fackliga engagemang är Natasha
marknadschef i en start-up, har forskningserfarenhet och har en B.Sc i Business &
Economics från Handelshögskolan.
Natasha söker till styrelsen då hon vill verka för rättvisa förhållanden för läkarstudenter (tillika
läkare) och en förbättrad kompetensförsörjning hos all personal i vården. Hon vill också
stärka studenters röst inom svensk hälso- och sjukvårdspolicy.
Med sitt starka engagemang och breda erfarenhet tror vi i valberedningen att Natasha skulle
vara en stor tillgång i förbundsstyrelsen.
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Umeå – Ismael Halawa, T4
Med stor vana från fackligt engagemang såväl inom SLF Student Umeå som i
MUF, kommer Ismael att tillföra med kunnande och erfarenhet till den nya styrelsen.
Ismael har många ideer om hur man kan bredda FS arbete. Hans vision för FS är att kunna
påverka opinion på en bredare front genom ökad medial exponering. Dessutom vill han även
utforska möjligheten att samarbete med andra fackförbund.
Hans stora intresse för det fackliga arbetet samt förmåga till att tänka utanför ramarna är
egenskaper som valberedningen gärna ser hos en ledamot i FS. Därför väljer
valberedningen att nominera Ismael Halawa till Umeås ledamotspost i FS.
Örebro – Alina Eriksson, T6
Alina har sedan hon suttit som vice ordförande i SLF student Örebro fått upp ögonen för
möjligheterna som ett fackligt engagemang medför och ser förbundsstyrelsen som det
naturliga steget för att kunna påverka på en bred front.
Alina har ett stort engagemang för underläkares villkor och det 6-åriga läkarprogrammet. Hon
kommer från Finland och hoppas att hennes kunskap om det 6-åriga läkarprogrammet som
redan finns i Finland kommer kunna verka för ett bättre 6-årigt läkarprogram i Sverige. Alina
har även suttit i Örebros läkarförening.
Alina är ambitiös och målinriktad med stort intresse för påverkansarbete, egenskaper som
valberedningen ser positivt på. Valberedningen väljer därmed att nominera Alina Eriksson till
Örebros ledamotspost i FS.
Utland – Danial Maghsoudi Pour, T9
Danial har i flera år varit engagerad i SLF student både i studieorten Kaunas och i SLFs
utlandsstyrelse. Sedan två år tillbaka är han ekonomiansvarig i SLF utland. Han hoppas nu
kunna bidra med utlands perspektiv i förbundsstyrelsen när utland för första gången får
rösträtt.
Danial beskriver sig själv som strukturerad och tar alltid ansvar för sina åtaganden. Danial
trivs med att arbeta tillsammans i grupper men kan också ta en mer ledande roll i olika
projekt om detta behövs. Han ser god kommunikation som viktigt inom en styrelse.
Danial vill arbeta för fler praktikplatser för utlandsstudenter och bättre dimensionering av BTplatser. Dessutom brinner han för diskrimineringsfrågor och studenters rättigheter. Han
tycker också att arrangemang såsom de fackliga grundkurserna är viktiga och skulle gärna
vara med och arrangera dessa.
Med sin fleråriga erfarenhet på flera nivåer inom SLF och ett stort engagemang för fackliga
frågor och studenträttigheter ser valberedningen Danial Maghsoudi Pour tror valberedningen
att Danial har mycket att tillföra som ledamot i förbundsstyrelsen.
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Suppleanter
Stockholm - Kiarash Eftekharifar, T1
Kiarash läser första terminen på sexåriga läkarprogrammet. Han har tidigare varit engagerad
i SSU och önskar nu lägga sitt engagemang på facket. Han vill att alla ska ha samma
förutsättningar för en god utbildning och vill arbeta mot kränkande särbehandling.
Umeå - Julia Zdybek, T3
Julia tycker det är kul att vara med och påverka. Hon vill bidra med det perspektiv man har
som student på de yngre terminerna på läkarprogrammet. Julia känner sig beredd att bidra,
och med lång studietid kvar ser hon en möjlighet att kunna stanna länge i förbundsstyrelsen.
Örebro: Simon Kamyab, T3
Simon vill gärna att studenter ska känna till sina rättigheter och skyldigheter under studierna
och på arbetsmarknaden. Han var skyddsombud under sin gymnasietid och tror att det är
något som kommer göra honom väl rustad för fackligt engagemang.
Med sina erfarenheter och intresse för fackliga frågor tror vi att Kiarash, Julia och Simon är
goda kandidater för suppleantposterna för respektive ort i förbundsstyrelsen.
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Bilagor
Bilaga 1. Arbetsordning för valberedning
Fastställd av FUM 2021

Syfte och sammansättning
§ 26 i stadgan reglerar valberedningens syfte.
§ 17, 1 mom. punkt 10 i stadgan reglerar valberedningens sammansättning.

Arbetsprocess
Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande, eller om minst två ledamöter
så begär.
Valberedningen ska ha minst ett digitalt eller fysiskt sammanträde under ett verksamhetsår.
Valberedningen ska ha god kontakt med förbundsstyrelsen och medlemmar, exempelvis
genom regelbunden kontakt med presidiet och deltagande vid förbundets nationella
evenemang där de ska presentera sitt arbete.
Valberedningen ska informera avdelningarna om sitt arbete och möjligheten att nominera
kandidater.

Kandidatur och nominering
Valberedningen sätter kandidatur- och nomineringstid för avdelningarna utifrån sin och
förbundsstyrelsens verksamhet.
Kandidatur- och nomineringstiden ska sättas så att valberedningen har god tid att genomföra
intervjuer och urval enligt förutbestämd beslutsprocess.
Det är viktigt att valberedningen tar hänsyn till och verkar för att medlemmarna kan
kandidera och avdelningarna kan nominera till förtroendeposter.

Urval och beslutsprocess
Valberedningen ska arbeta utifrån en förbestämd kompetensprofil och en systematisk,
förutbestämd beslutsprocess, för att minska risken för att fördomar eller känslor blir styrande.
Dessa beslut fattas i första hand genom konsensusbeslut. I andra hand fattas besluten
genom enkel majoritet.
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En kompetensprofil används under urvals- och beslutsprocessen för att säkerställa att alla de
kompetenser som behövs i styrelsen blir representerade i förbundsstyrelsen.
Valberedningen ska arbeta för att deras förslag på kandidater representerar mångfalden hos
Sveriges läkarförbund Students medlemmar.
Kandidater ska inte bli diskriminerade.

Inför fullmäktigemöte
§ 26, 2 mom. reglerar valberedningens inlämning av sitt förslag.
Valberedningen sammanställer sina handlingar i form av ett valhäfte, som ska skickas ut
tillsammans med ordinarie möteshandlingar.
Valhäftet ska innehålla:
Presentationer av samtliga föreslagna kandidater
Förslag på arbetsordning för valberedningen för kommande verksamhetsår
Valberedningen avlägger även en verksamhetsberättelse som beskriver arbetet under
verksamhetsåret.

Vid fullmäktigemöte
Vid fullmäktigemötet har valberedningen följande ansvar:
Presentera valberedningens verksamhetsberättelse inklusive sin egen arbetsprocess,
med syfte att bidra med full transparens av beslutsprocessen.
Presentera kandidater, och arrangera utfrågning av dessa.
Valberedningen har också i uppdrag att finnas tillgänglig för att svara på frågor kring
arbetsprocessen, hur man gör för att golvnominera sig och för att arbeta aktivt med att fylla
eventuella vakanta poster (inklusive suppleantposter).

Efter fullmäktigemöte
En överlämning mellan föregående års valberedning och den nyvalda valberedningen bör
ske efter kongressen. Föregående års sammankallande och nyvald sammankallande i
valberedningen ansvarar för att detta sker.
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