Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer
Ordförande
Sofia Carlsbrand:
Hej!
Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just nu Franska. Jag har
under föregående verksamhetsår innehaft posten som ordförande och skulle väldigt gärna fortsätta
med det under 2015. Jag tycker helt enkelt inte att en termin räcker och hoppas på att få fortsatt
förtroende på posten.
Innan jag valdes till ordförande i höstas var jag suppleant och känner att jag vet det mesta om hur
UPaD fungerar samt vad styrelsearbetet innebär. Jag ser fram emot en vår fylld med roliga aktiviteter
och givande samarbeten. Då jag valts till studentrepresentant på statsinstitutionen har jag god insikt i
hur den delen av vår utbildning är utformad och hoppas att UPaD kan få en tydlig roll i institutionens
ögon. Dessutom vill jag fortsätta utveckla de rutiner vi startat upp under hösten vad gäller
styrelsearbete, och försöka inspirera fler medlemmar att engagera sig!
Förutom mitt engagemang i UPaD är jag medlem i en välgörenhetsorganisation, Bus4Africa, som
arbetar med utvecklingsfrågor i Tanzania. Jag är just nu ordförande för Uppsala-delen av
organisationen vilket innebär att jag kallar till möten och sätter agendan för det arbete vi gör.
Jag tycker helt enkelt väldigt mycket om styrelsearbete och hoppas att vi ses på årsmötet!
Paddkärlek
Vice ordförande
Sofie Carmlind:
Hej!
Jag heter Sofie Carmlind och är en så kallad gammelpadda. Jag sitter för nuvarande som vice
ordförande i styrelsen och arbetet hittills har varit kul och givande. För ett par veckor sedan påbörjade
jag min sista termin som student på vår utbildning i freds- och utvecklingsstudier. Jag har flyttat till
Stockholm där jag under denna terminen kommer att praktisera på en organisation som jobbar emot
trafficking. Eftersom jag har flyttat ifrån Uppsala så kommer jag att kunna delta på få möten om det är
så att jag bli omvald. Mitt arbete som vice kommer ej att påverkas, dock kommer jag inte få samma
inblick i vad som händer i UPaD och därmed vara något frånvarande. Också viktigt att informera om
är att jag nu till sommaren tar examen och kommer då inte längre kunna vara aktiv i UPaD.
Jag har nu under mina 2,5 år som aktiv i UPaD lärt mig mycket och jag fortsätter med mitt åtagande
som vice ordförande. Vår förening gör mycket bra saker och den behövs för våra studenter. Jag har
lärt mig mycket på posten som vice hittills och jag hoppas kunna få ännu fler erfarenheter av
föreningslivet om jag får chansen.
Vänligen,

Sofie
Kassör
Nadja Drott:
Hej! Mitt namn är Nadja Drott. Jag studerar just nu termin två på programmet och är en av UPaD:s
två ledamöter i det Samhällsvetenskapliga Sektionsrådet (SamSek). Jag är en ganska så lugn och
omtänksam tjej. Jag gillar ordning omkring mig och är den som aldrig tackar nej till små söta
administrativa uppgifter.
Jag blev tillsatt kassörsposten i Oktober 2014. Jag söker dock posten även denna gång, då jag känner
att jag fortfarande har mycket att ge till föreningen. Jag känner även att kassörsposten är där jag kan
ge som mest. Som kassör kan min vana i ekonomi komma väl till hands. Jag har i cirka ett och ett
halvt års tid jobbat på en liten bokföringsfirma och är mycket van med att bokföra i kontantmetoden
(som UPaD gör). Jag har även 30hp avslutade högskolepoäng i Företagsekonomi.
Om jag blir tillägnad posten Kassör för året 2015 hoppas jag att jag med lite tid och kärlek skall
kunna snygga till kassörsmapparna i dropboxen ordentligt och att kunna förfina informationen
kassörerna får. Jag vill kämpa för att arbetet kassörerna har ska bli så lättförståeligt (och kul) som
möjligt. Kassörsposten är en väldigt lärorik post (i synnerhet för den som aldrig någonsin bokfört
förut) och jag hoppas att jag kan se till att ingen i framtiden kommer avskräckas av tanken att sköta
UPaDs ekonomi och bokföring.
Sekreterare
Lasse Fagernäs:
Var hälsad valberedningen,
Jag ansöker härmed om att bli sekreterare i UPaDs styrelse för att det verkar som en bra post att börja
med för att komma in i och förstå hur styrelsen fungerar. Jag har under mina studier i Uppsala varit
intresserad av att bli mer aktiv inom UPaD, men kände att jag inte hade tiden under mitt första år här
och den senaste terminen var jag inte i landet. Men nu är jag tillbaka och har tiden som krävs så därför
ansöker jag idag om att bli del av styrelsen. Det jag hoppas att kunna bidra med är mer energi,
engagemang och nya idéer.
Jag skulle känna mig hedrad om jag fick förtroendet att bli invald i styrelsen och jag kommer göra allt
jag kan för att uppfylla de förväntningar som ställs på mig.
Med vänliga hälsningar
Lars Fagernäs

Informationsansvarig
Vera Lundán:
Hej! Jag ansöker till posten om informationsansvarig i styrelsen. Jag gjorde det i höst och kan
fortsätta göra det nu.
Mvh
Vera Lundan

Aktivitetsansvarig
Sanna Forsberg:
Hej!
Jag tänkte söka till min nuvarande post inom styrelsen, aktivitetsansvarig, och hoppas på att bli
omvald. Jag är väldigt glad att jag sökte till styrelsen i höstas, trots att det verkade lite läskigt pga jag
var fortfarande ett yngel (och kommer väl alltid vara det i dina ögon Shawn). Men jag känner att jag
har lärt mig väldigt mycket av arbetet och har nog också bidragit med ett och annat. Under min tid i
styrelsen har mitt utskott anordnat en hel del aktiviteter som blivit väldigt lyckade, tex en pubrunda,
skidresa, gasque, syjunta och yoga. För tillfället har utskottet flera projekt på gång som jag verkligen
vill fortsätta att jobba med. Mina styrkor är att jag är ansvarstagande, social och positiv. Jag hoppas på
fortsatt förtroende så att jag får fortsätta att utvecklas inom UPaD och att jag kan fortsätta utveckla
föreningen och aktivitetsutskottet.
Puss och paddkärlek!
/Sanna Forsberg
Arbetslivsansvarig
Alexander Jansson Winge:
Hej!
Jag heter Alexander, 19 år och är född och uppvuxen här i Uppsala. Jag söker för att få fortsätta som
arbetslivsansvarig i UPaD:s styrelse. Anledningen till att jag ska få fortsätta är att jag är en driven
person med ett flertal idéer om hur man kan få fart på arbetslivsutskottet. Dessutom är jag en van
ledare efter att ha jobbat som tennistränare i snart fem år vilket har gjort att jag har blivit van att ta
ansvar samt prata inför folk. För tillfället i UPaD så håller jag på att anordnar en Karriärdag med UF,
UPS och Samvetarna samt har börjat planera en eventuell Almedalsresa.
Med vänlig hälsning,
Alexander Jansson Winge
Utbildningsansvarig
Emil Petersson
Hej,
Jag vill härmed meddela min kandidatur till posten som UPaDs utbildningsansvarig. Jag har nu cirka
ett och ett halvt års erfarenhet från tidigare UPaD-styrelser och har därmed god insikt i föreningens
och styrelsen arbete.
Mer specifikt har jag även erfarenhet från institutionsstyrelserna på både DPCR och
Statsvetenskapliga institutionerna, Kandidatprogrammets programråd, samt det mentorskapsprojekt
som föreningen driver. Jag har alltså mycket god insikt i det arbete utbildningsutskottet vanligen
bedriver, och därmed snabbt borde kunna sätta mig in i rollen.

Jag tror mig denna termin ha den tid som krävs för att driva ett utskott, samt att jag räknar med att
befinna mig i Uppsala även under höstterminen. Jag har även en klar tanke om hur jag skulle vilja
utveckla utskottets arbete, samt idéer om hur elevintresset för utbildningsfrågor skall öka.
Mvh Emil Petersson
Suppleant
Mikaela Falkestad:
Hej,
Jag skulle vilja ansöka till en post som suppleant till styrelsen.
Jag heter Mikaela Falkestad, och jag är en programstudent. Jag är just nu aktiv i aktivitets-utskottet
och var med och arrangerade den senaste vinter-gasquen. Anledningen till att jag nu söker till en
suppleant post är att jag vill lära mig mer om, och vara en större del av, en förening som jag tycker är
värd att hålla vid liv. Och hur gör man det bättre än att engagera sig?
Plus, jag var kamratstödjare i högstadiet,så att eh... Jag är ju skitsnäll.
Med vänliga hälsningar,
Mikaela Falkestad

Valberedningens förslag
Ordförande
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Sofia Carlsbrand till ordförande. Sofia har genom sin
suppleantpost och erfarenhet av ordförandeskapet fått insyn i hur föreningens styrelsearbete går till,
och besitter därmed stor kunskap om UPaD:s arbete. Hon har tidigare erfarenhet av
ledarskapsuppdrag i ideella sammanhang och har egenskaper som valberedningen anser passar en
ordförande. Dessutom har hon en vision för UPaD:s framtid, och en god bild av hur det kommande
verksamhetsåret kan tänkas se ut.
Vice ordförande
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Sofie Carmlind till vice ordförande. Sofie har tidigare varit
aktiv inom styrelsen och utskotten, och har bra koll på UPaD:s verksamhet. Hon har en stor drivkraft
och kommer att ha en positiv inverkan på samspelet inom styrelsen. Hennes tidigare erfarenhet från
posten anses göra henne väl lämpad att fortsätta sitt uppdrag.
Kassör
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Nadja Drott till kassör. Nadja har genom tidigare utbildning

och arbetslivserfarenhet skaffat sig kunskaper om ekonomiskt arbete som kommer väl till pass som
kassör. Hennes arbete med att göra kassörsposten mer effektiv och enklare att handha ser
valberedningen som ett väl lämpat arbete för föreningens fortsatta stabilitet.
Sekreterare
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Lars Fagernäs till sekreterare. Lars driv, energi och
erfarenhet anser valberedningen kommer komma arbetet inom styrelsen väl till pass. Han tros kunna
bli en god resurs för att driva på större aktivitet och engagemang inom organisationen.
Informationsansvarig
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Vera Lundán till informationsansvarig. Vera har tidigare
varit mycket engagerad i UPaD och har bra koll på föreningens verksamhet. Hennes tidigare
erfarenhet från posten anses göra henne väl lämpad att fortsätta sitt uppdrag.
Aktivitetsansvarig
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Sanna Forsberg till aktivitetsansvarig. Sannas erfarenhet av
att arrangera sociala aktiviteter och ledarskap kommer komma henne väl till pass i hennes arbete med
att fortsätta utveckla föreningen och utskottet. Hennes positiva och sociala personlighet ger henne
goda förutsättningar för att skapa ett engagerat och aktivt utskott.
Arbetslivsansvarig
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Alexander Jansson Winge till arbetslivsansvarig. Alexander
har sedan tidigare erfarenhet av ledarskap och av att få saker att hända. Han har en realistisk bild av
föreningens möjligheter och en sund attityd till hur posten bör utvecklas. Han har dessutom redan
några konkreta idéer till hur utskottets arbete ska kunna effektiviseras under den kommande
mandatperioden.
Utbildningsansvarig
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Emil Petersson till utbildningsansvarig. Emil har senaste
terminen innehaft posten som suppleant och tidigare varit vice ordförande. Han har goda erfarenheter
från diverse representationsuppdrag, inklusive stort engagemang för utbildningsutskottet och
mentorskapet, som utgör en av utskottets viktigaste aktiviteter, och är mycket väl lämpad för att stötta
en ny styrelse. Han vill framöver utveckla arbetet med att förbättra medlemmarnas aktivitet genom
bättre och mer kontinuerlig information utåt. Utöver det vill han omforma utskottets arbete för att
förenkla framtida överlämningar och göra det lättare att engagera sig.
Suppleant
Valberedningen föreslår årsmötet att välja Mikaela Falkestad till suppleant. Mikaela har stort driv att
engagera sig och få insyn i hur styrelsearbetet fungerar, för att senare kunna fördjupa sitt engagemang
ytterligare. Hon har ämbetserfarenhet från Kalmars nation, och är väl lämpad för att stötta styrelsen
under kommande termin.

Valberedningskandidaturer:
Finns inga att nominera, men däremot två sent sökande kandidater för posten:
Gustaf Sima & Philip Hellqvist

