
 

 

  



 

 
 

 

 

2 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

VALBEREDNINGENS UPPDRAG ......................................................................................................... 3 

VALBEREDNINGENS SAMMANSÄTTNING ......................................................................................... 4 

VALBEREDNINGENS ARBETSGÅNG ........................................................................................................... 4 
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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 fem suppleanter 

• Två verksamhetsrevisorer och två revisorssuppleanter, en auktoriserad revisor och 

en suppleant 

• Förbundsstyrelsens presidium och ledamöter, samt suppleanter för respektive 

ledamot 

• Val av valberedningen bereds inte innan fullmäktigemötet, det är upp till fullmäktige 

att under mötet föreslå och välja valberedningen för kommande verksamhetsår 
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Valberedningens sammansättning  
Under verksamhetsåret 2022 har valberedningen bestått av: 

• Lotta Husell, Linköping (sammankallande) 

• Emma Gustavsson, Göteborg 

• Sofie Hellberg, Stockholm 

• Ajnon Khawaja, Uppsala 

• Aida Mikaeili, Utland 

• Philip Dzanko, Lund 

 

Valberedningens arbetsgång 

Valberedningens sammansättning som röstades igenom på fullmäktigemötet 2021 bestod av 

Lotta Husell, Emma Gustafsson, Rebecka Skarstam, Meriam Zitouni och Emma Holgersson. 

Sammankallande kallelse skickades 28 augusti 2022, alla valda ledamöter skulle delta i 

valberedningens arbete. Inför första mötet 19 september 2022 valde Rebecka Skarstam, 

Meriam Zitouni och Emma Holgersson att entlediga sig och därför togs kontakt med 

förbundsstyrelsen och verksamhetsrevisorerna för att välja in nya ledamöter i 

valberedningen. Till valberedningen rekryterades Sofie Hellberg, Ajnon Kahwaja, Aida 

Mikaeili och Philip Dzanko för att bedriva valberedningens arbete enligt stadgarna med mist 

5 ledamöter, varav resulterade i en valberedning med 6 ledamöter.  

 

Posterna ordförande, vice ordförande och ledamöter från respektive lokalavdelning 

annonserades via SLF Students sociala medier i respektive lokalavdelning samt kontakt med 

ordförande på respektive lokalavdelning. Valberedningen försökte kontakta 

studenthandläggare för annonsering via hemsidan men fick inte tag på vederbörande. 

Valberedningen har sedan via zoom med minst tre närvarande ledamöter från 

valberedningen intervjuat de som ansökt till förbundsstyrelsen 2023. Ledamöter med 

personlig relation till ansökande alternativt tillhörande samma lokalavdelning som ansökande 

tagit en passiv roll på intervjuerna. Ansökan skedde via mail enligt en ansökningsmall till 

sammankallande i valberedningen då ansökningsformulär,  

innehållande svar på ett antal förbestämda frågor som redovisas nedan.  

 

• Namn 

• Födelsedatum 

• E-post och telefonnummer 

• Medlemskap i SLF Student 
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• Termin 

• Studieort 

• Vilken/vilka poster som ansöks 

• Tidigare/nuvarande lokala och/eller centrala fackliga uppdrag/poster 

• Andra relevanta meriter 

• Motivering till ansökan (styrkor, visioner, mål) 

 

Efter genomförda intervjuer samlades valberedningen på zoom för att diskutera och besluta 

om valberedningens förslag till förbundsstyrelsen 2023. En av valberedningens ledamöter 

närvarade på förbundsstyrelsens styrelsemöte för att intervjua nuvarande förbundsstyrelse 

om arbetet och vad som behövs i en kommande förbundsstyrelse. Beslut har fattats i första 

hand med konsensusbeslut och i andra hand enkel majoritet.   

 

Sena ansökningar har inte behandlats av valberedningen och informerats om möjligheten att 

golvkandidera på fullmäktigemötet. Icke föreslagna ansökanden har informerats om att de 

inte är del av valberedningens förslag till förbundsstyrelsen och erbjudits att motkandidera 

och även presenteras i valberedningens handlingar. Mail har skickats till alla ansökande 

inklusive de som inkom med sen ansökan angående motkandidatur genom golvkandidatur 

på fullmäktigemötet och där med möjlighet att inkluderas i valberedningens handlingar. 

 

Valberedningens förslag till förbundsstyrelsen lämnades in 12 oktober 2022. 

Valberedningens arbete har försvårats av sena avhopp och olika besked från 

verksamhetsrevisorer och förbundsstyrelsen på grund av svårtolkade stadgar, detta önskar 

vi att man förtydligar till nästkommande valberedningen. Detta förklarar varför 

valberedningens slutliga handlingar lämnar in 17 oktober 2022 till förbundsstyrelsen.  
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Valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2023  

Presidium:  

• Ordförande: Martin Macek.  

• Vice ordförande: Natasha Olsson.  

Ordinarie styrelseledamöter:  

• Göteborg: Shabnam Zamani.  

• Linköping: Julia Karlsson.  

• Lund: Claudia Lauermann.  

• Stockholm: Vakant.  

• Umeå: Vakant.  

• Uppsala: Richard Simo.  

• Örebro: Vakant.  

• Utland:  Sonia Sciebura.  

 

Suppleanter: 

• Göteborg: Vakant.   

• Linköping: Vakant.  

• Lund: Ahmad Osman.  

• Stockholm: Vakant.  

• Umeå: Vakant.  

• Uppsala: Mahmoud Alsahel.  

• Örebro: Vakant.  

• Utland: Vakant.  
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Valberedningens övriga förslag  

Delegater till Sveriges läkarförbunds FUM 2022  

• Ordinarie: Vakant.  

• Suppleanter: Vakant.  

 

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: Anton Sköld och vakant.  

• Suppleanter: Vakant.  

 

Valberedningen har fått en ansökan angående förtroendemannarevisorer, i brist på 

ytterligare ansökningar föreslår valberedningen att intresserande uppmanas att 

golvkandidera till dessa poster.  

Auktoriserad verksamhetsrevisor  

• Ordinarie: Vakant.  

• Suppleant: Vakant.  

Valberedning  

• Ordinarie: Vakant.  

• Suppleant: Vakant.  

 

I enlighet med god föreningsed och rådande föreningspraxis har valberedningen avstått från 

att behandla kandidaturer till ny valberedning och avstår från att lämna förslag. 

Valberedningen överlämnar till mötesordförande att ta initiativ i denna fråga.  
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Valberedningens förslagsmotivering  
Ordförande: Martin Macek 

Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Martin ett engagerat och drivet 

intryck. Martin har erfarenhet från tidigare arbete inom SLF Student Lund samt SLF Students 

förbundsstyrelse samt andra studentorganisationer. Martin visar på stort intresse för fackligt 

arbete och har under flera år skapat en kunskap om fackligt arbete som är till stort värde för 

SLF Student. Martin vill utveckla SLF Student och fortsätta det arbete som idag har en stor 

betydelse för läkarstuderande. Under intervjun med valberedningen och i ansökan skapas en 

bild av att Martin till driva SLF Student framåt tillsammans med övriga förbundsstyrelsen och 

medlemmarna, han beskriver en vision om gemensamt arbete och att varje del av SLF 

Student är avgörande för dess genomslagskraft.  

 

Därför har valberedningen valt att nominera Natasha Olsson till vice ordförande i kommande 

förbundsstyrelse.  

 

Vice ordförande: Natasha Olsson 

Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Natasha ett erfaret intryck med 

vision om en styrelse där alla arbetar tillsammans och att alla röster är hörda. Natasha har 

erfarenhet från arbete inom SLF Student Stockholm och SLF Students förbundsstyrelse samt 

flera tidigare styrelseerfarenheter som vi tror kommer att gynna förbundsstyrelsens arbete. 

Natasha beskriver en vision om att skapa trygghet i styrelsen och att bidra till varandras 

arbete genom kommunikation och respekt.  

 

Därför har valberedningen valt att nominera Natasha Olsson till vice ordförande i kommande 

förbundsstyrelse.  

 

Ledamot Göteborg: Shabnam Zamani 

Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Shabnam ett kunnigt och 

professionellt intryck. Hon beskriver tydliga grundvärderingar och visioner som grund till 

hennes arbete och hur hon vill använda detta för att även driva förbundsstyrelsens arbete. 

Hon har erfarenhet från tidigare fackligt arbete inom flera organisationer som vi anser är 

värdefullt för förbundsstyrelsen. Hon beskriver en vision om människors välmående på flera 

plan vilket vi ser som en mycket fin egenskap.  
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Därför har valberedningen valt att nominera Shabnam till ledamot för Göteborg i kommande 

förbundsstyrelse.  

 

 

Ledamot Linköping: Julia Karlsson 

Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Julia ett erfaret och strukturerat 

intryck. Hon har erfarenhet från tidigare arbete inom SLF Student Linköping samt SLF 

Students förbundsstyrelse under flera år. Hon bidrar med stort driv och kunskap om fackligt 

arbete som vi gärna vill se fortsatt i förbundsstyrelsens arbete och kommande 

verksamhetsår. Hon beskriver en vision om att skapa en bra grund för kommande år och 

framtiden för SLF Student samt ett mer enat fackförbund med samarbete mellan SLF 

Student och SLF. Därför har valberedningen valt att nominera Julia till ledamot för Linköping i 

kommande förbundsstyrelse.   

 

Ledamot Lund: Claudia Lauermann 

Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Claudia ett nyfiket och drivet 

intryck. Hon beskriver en prioriteringsordning med SLF Student högt på listan och ett intresse 

för arbetsmarknadsfrågor för studenter. Claudia beskrivs som väl omtyckt av avgående 

förbundsstyrelse liksom i den lokala styrelsen, hon vill gärna förstärka kommunikation mellan 

centrala och lokala styrelser. Hon har erfarenhet från arbete inom SLF Student Lund samt 

SLF Students förbundsstyrelse sedan ett år tillbaka.  

 

Därför har valberedningen valt att nominera Claudia till ledamot för Lund i kommande 

förbundsstyrelse.  

 

Ledamot Uppsala: Richard Simo 

Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Richard ett lugnt och ordentligt 

intryck. Han har erfarenhet av att gå in i en styrelse i egenskap av ordförande under 

pandemin och tar sig an rollen med stort intresse och driv. Han har tidigare erfarenhet av 

arbete i grupp från icke fackliga organisationer samt SLF Student Uppsala. Han beskriver ett 

driv för samarbete och sammanhållning. Richard värdesätter kommunikation och belyser 

vikten av kommunikation i alla delar av styrelsens arbete samt transparens med öppen saklig 

dialog inom styrelsen och till styrelsens externa samarbeten.  
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Därför har valberedningen valt att nominera Richard till ledamot för Uppsala i kommande 

förbundsstyrelse. 

 

Ledamot Utland: Sonia Sciebura 

Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Sonia ett lugnt och 

förtroendeingivande intryck. Hon har erfarenheter från arbete med SLF Student Utland sedan 

tidigare i egenskap av ordförande samt flera andra nationella uppdrag som 

studentrepresentant i Polen där hon nu studerar näst sista terminen. Vi tror att Sonia 

kommer kunna bidra med stor kunskap om bastjänstgöring och läkarutbildningen utomlands 

och dess förhållande till tjänster efter utbildningen i Sverige. Hon beskriver en ödmjukhet till 

kollegor och meningsskiljaktigheter. Vidare beskriver Sonia en tydlig skillnad mellan 

sakfrågor och personfrågor, vilket vi anser är en viktig egenskap för arbete i 

förbundsstyrelsen och kommer bidra till att driva arbetet framåt.  

 

Därför har valberedningen valt att nominera Sonia till ledamot för Utland i kommande 

förbundsstyrelse. 

 

Suppleant Lund: Ahmad Osman 

Vid intervju med flera av valberedningen ledamöter gav Ahmad ett intryck av att vilja 

engagera sig mer med driv för flera frågor, framför allt bastjänstgöring.  

 

Därför har valberedningen valt att nominera Ahmad till suppleant för Lund i kommande 

förbundsstyrelse. 

 

Suppleant Uppsala: Mahmoud Alsahel 

Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Mahmoud ett engagerat intryck 

med driv för flera olika organisationer. Han har erfarenhet av fackligt arbete och beskriver ett 

intresse för flera olika frågor.  

 

Därför har valberedningen valt att nominera Mahmoud till suppleant för Uppsala i kommande 

förbundsstyrelse. 

 

Förtroendemannarevisor: Anton Sköld 
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Vid intervju med flera av valberedningens ledamöter gav Anton ett seriöst och påläst intryck. 

Han har tidigare erfarenheter som förtroendevald inom Handelsanställdas förbund, arbete 

med revision inom sitt eget företag samt arbete inom SLF Student Lunds styrelse i egenskap 

av styrelseledamot. Vi tror att Anton kommer genomföra ett bra arbete som 

verksamhetsrevisor då han utstrålar intresse för uppgiften och har erfarenhet sedan tidigare. 
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Motkandidaturer  

 

Motkandidaturer har efterfrågats via mail till de som har ansökt till förbundsstyrelsen men inte 

är del av valberedningens förslag till förbundsstyrelse 2023. Även de som skickat in sena 

ansökningar har informerats om möjlighet till motkandidatur. Motkandidater kommer att 

presenteras i valberedningens handlingar som uppdateras löpande vid inkomst av 

motkandidatur. Motkandidaterna hänvisas till golvkandidatur på fullmäktigemötet.   

 

Motkandidatur vice ordförande: Julia Karlsson 

För information om Julia Karlsson, var god se under valberedningens förslagsmotivering 

sidan 8.  
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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 om 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 avledningen 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 förutbestämd 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. En kompetensprofil använd 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 SLF Students medlemmar. Kandidater ska inte bli 

diskriminerade. 
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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 kan innehålla följande: 

 

• Presentationer av samtliga föreslagna kandidater.  

• Förslag på arbetsordning för valberedningen under kommande verksamhetsår.  

Valberedningen avlägger även en verksamhetsberättelse som beskriver arbetet under 

verksamhetsåret.  

 

Vid fullmäktigemöte: 

Vid fullmäktigemötet har valberedningen ansvar för följande: 

 

• Presentera valberedningens verksamhetsberättelse inklusive sin egen arbetsprocess 

med syfte att bidra med full transparens av beslutsprocessen.  

• Presentera kandidater, och arrangera utfrågning av dessa.  

 

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.  

 


