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Nedan följer valberedningens nomineringar till StuFFs förtroendeuppdrag 
för verksamhetsåret 2018/19.  
Information om motkandidatur finner ni längst ner.  

Kårstyrelsen 

Kårordförande – Sofia Ritenius  
Till kårordförande har valberedningen valt att nominera Sofia Ritenius. Sofia är en ansvarsfull och 
ordentlig person som alltid gör sitt yttersta i det hon tar sig an. De erfarenheter Sofia har såsom 
ungdomsråd i Östersunds kommun samt hennes mångåriga erfarenhet av StuFF tror vi kommer 
bidra till att hon är en bra ledare för såväl styrelsen som kåren som helhet. Att Sofia även haft 
flertalet uppdrag i andra organisationer än kåren tror vi kommer bidra till att hon kan se nya 
möjligheter för StuFF och våga ifrågasätta rådande strukturer där det är nödvändigt.  

Vice kårordförande – Patrik Nilsson  
Till vice kårordförande har valberedningen valt att nominera Patrik Nilsson. Patrik har dubbla 
erfarenheter som kassor för föreningar av större modell och ett gediget engagemang inom Lärarnas 
Riksförbund. Patrik är en initiativtagande person som är van att ta en ledande roll i en grupp och har 
dessutom en förmåga att anpassa sig. Vi tror att han på ett mycket bra sätt kommer att leda det 
interna arbetet inom styrelsen samt arbeta väl tillsammans med kårordförande.  

Kommunikatör – Hugo Samuelsson  
Till kommunikatör har valberedningen valt att nominera Hugo Samuelsson. Hugo har under 
verksamhetsåret 17/18 på ett mycket bra sätt marknadsfört StuFFs agenda som kommunikatör i 
kårstyrelsen. Hugo är noggrann, kunnig och har stora visioner och ambitioner kring hur StuFF ska 
synas och nå ut till studenter. Han är kreativ och brinner för att förbättra och utveckla både sig själv 
och verksamheten han jobbar med. Vi tror att han tillsammans med medlemskoordinatorn kommer 
att tydliggöra och uppmärksamma StuFFs verksamhet för alla studenter.  

Medlemskoordinator – Vakant  

Utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet – Emma Linder  
Till utbildningsutvecklare för filosofisk fakultet har valberedningen valt att nominera Emma Linder. 
Emma är en mångfacetterad Norrköpingsstudent med många olika erfarenheter på sitt CV. Emma 
är driven och brinner för att förbättra utbildningskvaliteten för alla studenter. Hon är empatisk och 
lösningsorienterad samt en god lyssnare. Vi tror att hon på ett exemplariskt sätt kommer att verka 
för utbildningskvaliteten på Filosofisk Fakultet och föra studenternas talan!  
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Utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap – Klara Bladh  
Till utbildningsutvecklare för utbildningsvetenskap har valberedningen valt att nominera Klara 
Bladh. Klara är en driven lärarstudent med lång erfarenhet av sektions- och kårarbete. Klara är en 
initiativrik person med stor empati som under verksamhetsåret 17/18 lagt ner stor energi i rollen 
som Utbildningsutvecklare. Under nästa år tror vi att hon kan fortsätta göra ett bra jobb en med nya 
tjänstestrukturen ta det till en ny nivå och kunna fokusera fullt på sina arbetsuppgifter som 
Utbildningsutvecklare.  

Studiesocialt ansvarig med inriktning Arbetsmiljö och lika villkor – Sofia Brennwald  
Till studiesocialt ansvarig har valberedningen valt att nominera Sofia Brennwald. Sofia är en student 
som brinner för att skapa gemensamhet och trivsel på universitetet. Hon har flera tidigare 
erfarenheter av engagemang utöver studierna och i grupper så tar hon ofta rollen som den 
omhändertagande. Vi tror att hon kommer göra ett strålande jobb med att säkerställa arbetsmiljö för 
alla studenter samt öka kårens närvaro på Campus Norrköping.  

Studiesocialt ansvarig med inriktning Mottagning och event –  Josefine Stoor  
Till studiesocialt ansvarig har valberedningen valt att nominera Josefine Stoor. Josefin är en 
utåtriktad och entusiastisk Norrköpingsstudent som är väl bevandrad i det studiesociala livet, 
framför allt på Campus Norrköping. Vi ser det som en stor fördel att Josefin studerar i Norrköping 
men bor i Linköping för att hon på bästa sätt ska kunna leda alla studiesocialt ansvariga i båda 
städer. Josefin är kreativ men realistisk och vi tror att hon kommer att göra ett strålande jobb som 
SAm.  
 

Sektionskoordinator – Vakant  
 

Studentrepresentantkoordinator med ansvar för nationell påverkan – Vakant  
 

Övriga förtroendeposter 

Sakrevisor - David Blomgren & Henrik Olofsson  
Valberedningen nominerar David Blomgren och Henrik Olofsson till sakrevisorer för kommande 
verksamhetsår. De har båda en långa erfarenheter av att arbeta med StuFF. Vi tror att de på ett 
förtroendeingivande sätt kommer att agera sakrevisorer för StuFF.  
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Stadgetolkare – Suzanne Parmenius Swärd 
 

Talmanspresidiet 
Talman – Vakant 
Vice Talman – Vakant 
Sekreterare – Vakant 
Vice Sekreterare – Vakant 
 

Valråd 
Ordförande – Vakant 
4 ledamöter – Vakant 
 

Valberedning 
Ordförande – Vakant 
4 ledamöter – Vakant 
 
 
 
 

Information om motkandidatur  
Motkandidatur skickas till valberedningen@stuff.liu.se senast den 31 mars för att låta fullmäktige 
förbereda sig inför speeddatingen den 8 april. Ange även i mailet om du kan delta på:  
  ●  Speeddating med fullmäktige den 8 april kl 13:30 i T2, Campus Valla   
  ●  Konstituerande fullmäktigemöte den 15 april  	
	
Självklart kan du kandidera även på plats under det konstituerande fullmäktigemötet. 
Valberedningen skickar efter den 31/3 löpande inkomna motkandidaturer till fullmäktige.   
 
 


