
Valberedningens förslag till SöderS styrelse 2022/2023

Valberedningen under vårterminen 2022 har bestått av André Andersson, Konrad Grönlund
och Veiga Björgvinsson. Arbetet har utgått från ansökningar, nomineringar och enskilda
intervjuer för att utröna de kandidater som förordas av valberedningen till SöderS
vårsammanträde 2022.

Valberedningen har valt kandidater med omsorg till en väl fungerande styrelse för SöderS
det kommande verksamhetsåret. Denna sammansättning av personer från olika institutioner
samt olika erfarenheter bidrar till en bred studentrepresentation av många delar av
Södertörns Högskola. Varje enskild kandidat har uppvisat en positiv förmåga till att kunna
agera med andra och vi ser att dessa kandidater kommer bidra till att driva SöderS framåt.

ORDFÖRANDE
Blessing Olutayo

Blessing läser journalistik med inriktning etnologi och har relevanta erfarenheter från många
olika yrken samt tidigare styrelsearbete. Hon är en engagerad och ansvarstagande person
med bra idéer och tankar för SöderS framtida verksamhet. Blessing innehar en positivitet
som smittar av sig och detta kommer att bidra till ett gott samarbete och bra laganda för
styrelsen i stort. Hon tror på en styrelse som ska synas bland studenter, med nyfikenhet och
öppen kommunikation kan man bidra till att sätta SöderS på kartan bland Södertörns
studenter.

Valberedningen anser att Blessings egenskaper och kompetenser kommer att gagna
styrelsens arbete och bidra till en bra stämning både inom styrelsen och utåt.

VICE ORDFÖRANDE
Batool Ghadanfari

Batool studerar till ämneslärare i historia och engelska och är studentrepresentant i
disciplinnämnden på Södertörn. Hon tror på ett SöderS som ska finnas som stöd för
studenter och underlätta och öka inkluderingen i studentlivet. Hon är en strukturerad och
noggrann person som vågar stå upp för sig själv och andra. Batool har tidigare arbetat som
administratör och inom projektering och innehar viktiga kunskaper och erfarenheter som
kommer att bidra mycket till SöderS styrelse.



STYRELSELEDAMOT
Wassi Azizi

Wassi läser Internationell migration och etniska relationer med inriktning Statsvetenskap.
Han har hittills haft ett stort engagemang inom studentlivet, där han både varit
studentrepresentant och är inblandad i att starta upp en ny förening för sitt program. Wassi
har dessutom erfarenhet inom styrelsearbete sedan tidigare och ser fram emot att föra
SöderS framåt.

STYRELSELEDAMOT
Anton Eriksson

Anton Eriksson studerar företagsekonomi och har erfarenheter inom föreningsliv, där han
har suttit i projektgruppen för två av SÖFRE:s större projekt: SkiWeek och e-day (SÖFRE:s
mässa för ekonomistudenter). I dessa projekt har han haft rollerna som administratör och
mässansvarig. Anton är en mogen person som kan bidra till SöderS styrelse med sina
kunskaper inom ekonomi och administration och har bra visioner för SöderS fortsatta arbete.

STYRELSELEDAMOT
Fabian Högberg

Fabian Högberg studerar utveckling och internationellt samarbete. Han är en driven person
som vill utöka studenternas kännedom om SöderS och kunna finnas där för fler genom att
bland annat skapa en bättre kontakt med studenterna. Att arrangera nya evenemang som
bjuder in till diskussion och förbättra kommunikationen mellan studenter och lärare är en stor
ambition hos Fabian. Ett bra samarbete med tydlig uppdelning av arbetsuppgifter är vad han
tror på för att ge ett bra samarbete inom SöderS styrelse.

STYRELSELEDAMOT
Pelin Boyaci

Pelin studerar till förskollärare med interkulturell profil. Hennes engagemang och entusiasm
smittar och är otvivelaktigt. Hon har arbetat med människor, både som vakt och obehörig
lärare. Hon har en god människosyn och vill underlätta studentlivet på Södertörns Högskola.
Hon är en social person och ett bra ansikte utåt för kåren. Att hon dessutom kan fem språk
utökar möjligheten för styrelsen att få utökad kontakt med utbytesstudenter och visar en vilja
att lära sig nya saker.


