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Valberedningens Nomineringar 

 

 
 

Valberedningen har på uppdrag av Nordpol tagit fram följande nomineringar av kandidater till 

Nordpols styrelse 2020. Valberedningen har under arbetets gång beaktat entusiasm för 

styrelsearbetet, erfarenheter från liknande arbeten eller relaterade kvalifikationer, samt 

kandidaternas möjlighet och förmåga att närvara under styrelsearbetet och relaterade potentiella 

omständigheter eller händelser, vid de nomineringar som nedan presenteras. 

 

Program Fördelningen är som följande:  

3 IKK  

 

Ordförande:  

Savannah Leufstadius  

 

Savannah läser andra året på IKK-programmet och sitter för närvarande som vice ordförande i 

Nordpols styrelse. Savannahs inblick i verksamhetsåret och tidigare erfarenhet av arbetet inom 

styrelsen ses av valberedningen som mycket fördelaktigt. Vidare är vi övertygade om att Savannah 

kommer att bidra med glädje och driv för att utveckla och förbättra föreningen samtidigt som det 

kollektiva minnet fortgår. Att axla rollen som ordförande kommer Savannah göra galant och 

övergången för nuvarande styrelse kommer följaktligen att bli sömlös. Därför nominerar 

Valberedningen Savannah Leufstadius till ordförande i Nordpols styrelse inför resterande arbetsår 

2020.  

 

 

 

 

Vice ordförande: 
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Esther Jonsson 

 

Esther läser IKK-programmet och är inne på sitt andra år. I dagsläget sitter hon som ledamot i 

Nordpols styrelse. Listan på Esthers tidigare erfarenheter av liknande arbete kan göras lång. Hon 

har suttit i styrelsen ett verksamhetsår, varit involverad i alla sittningar under året, hållit i 

föreläsningar och arbetat som studentombud rörande frågor såsom arbetsmiljö och psykisk ohälsa. 

Esther har alltså god inblick i styrelsen och dess arbete och sitt jobb som ledamot har hon skött 

fenomenalt. Ovannämnda egenskaper samt hennes stora engagemang för Nordpol är varför 

Valberedningen väljer att nominera Esther Jonsson till vice ordförande i Nordpols styrelse inför 

resterande arbetsår 2020.  

 

Ledamot:  

Elisabeth Andersson 

 

Elisabeth läser andra året på IKK-programmet och har under verksamhetsåret 2019 visat 

engagemang i Nordpol bland annat genom att ha varit med i utskott för olika event samt varit 

fadder under insparken. Elisabeth har visat stort intresse för styrelsen och dess arbete och har i och 

med tidigare erfarenheter god inblick i hur verksamheten sköts. Elisabeth har även bra kännedom 

om, och kontakt med nuvarande styrelse vilket är värdefullt inför återstående tid av 

verksamhetsåret. Därför nominerar Valberedningen Elisabeth Andersson till ledamot i Nordpols 

styrelse inför resterande arbetsår 2020.   


