
Arkitektursektionens Valberednings
Fastslagna Kanditaturlista
till Höstmötet den 23 september 2021 17:00

Valberedningen har, genom ett intensivt och effektivt arbete, utlyst och samlat in kandidaturer och
nomineringar till Arkitektursektionens valbara poster på Höstmötet den 23 september. Alla
kandidater har granskats och Valberedningen finner inte att någon av kandidaterna strider mot de
formella krav som finns för att kandidera i Arkitektursektionens val samt anser att alla lämpar sig
för att tjäna Arkitektursektionen. De utlåtanden nedan som förberetts av valberedningen varierar i
omfattning beroende på post och antal sökande.

Följande kandidater är nominerade:

Ordförande:
Julia Nordlöf
Cornelia Haag

Vice ordförande:
Markus Clasén
Emilia Eckerlid

Kassör:
Pernilla Karlsson

Mottagningsansvarig student:
Lisa Sandblom

PAS (programansvarig student):
Julia Nordlöf

Ettans post:
Ester Lindstedt Hidiri
Vincent Landemoo
Alexandra Sörman
Ivar Svensson

Revisor:
Martin Labbé
Herman Laestander

Ledamot:
Emilia Eckerlid
Maria Helgesson



Majd Kajan
Markus Clasén

Klubbmästare:
Lukas Lindell Welander & Niklas Malmrot

Gasqueansvarig student:
Elin Tystrand & Carolina Tideman

Eventansvarig student:
Gottfrid Björk

Ansvarig för Arkipelago:
Ingen kandidatur

Jämlikhets, mångfald och likabehandlingsansvarig student:
Ingen kandidatur

Utöver dessa kandidaturer kan varje sektionsmedlem som närvarar på Höstmötet kandidera eller
nominera någon annan på Höstmötet under det specifika valet.

Given den 22 september 2021 av Arkitektursektionens Valberedning
Mira Lehto, Vendela Folke och Matilda Marcström



Valberedningen rekommenderar Julia Nordlöf till ordförande

Julia är en glad och sprallig arkitektstudent som nu inleder sitt tredje år på utbildningen. De
egenskaper som hon tror kan komma väl till pass i rollen som ordförande är hennes sociala
förmåga och opartiskhet. Det hon vill fokusera på som ordförande är bl.a. att guida sektionen efter
corona där hon tror att struktur och kommunikation är två viktiga bitar. Som konkreta exempel på
det senare vill hon skapa en sammansvetsad styrelse och Megaråd. Ett annat viktigt fokusområde
för Julia är kontakten med A-skolan och att därigenom kunna förbättra sektionens och
studenternas villkor gällande lokalhyra och öppettider. Här tror hon att en informell approach kan
underlätta för skolan att se sektionens behov.

Julia beskriver hur hon har utvecklats som ledare de senaste åren och aktivt arbetat med att måna
om att ta ett steg tillbaka och låta andra komma till tals samt att inte ta på sig för stor del av
ansvaret. Hon berättar även om hur hon lagt personliga åsikter åsido för att föra gruppens talan.
Hon har under mottagningen i egenskap av ansvarig för matgruppen fått träna på att delegera och
arbetsleda, med ett enligt henne lyckat utfall.

Julia har under sina år på sektionen varit medlem i de flesta av sektionens utskott. Hon har under
två år suttit på posten PAS, programansvarig student. Detta arbete har bl.a. inneburit en post i
styrelsen som ledamot, men hon har även startat upp en egen undergrupp, studienämnden, som
hon sedan varit ledare för. Under 2020 har hon suttit med i mottagningens A-grupp och där varit
matansvarig. Detta har sammantaget gett henne en god ledarerfarenhet.

Julia har sektionen varmt om hjärtat och beskriver sitt engagemang i glädjefulla ordalag. Under
lång tid har hon arbetat strategiskt mot målet att bli ordförande. I förberedelsearbetet för sökandet
har hon pratat med flera tidigare ordföranden. Hon har även pratat med samtliga kandidater till
resterande roller inom presidiet och tror att hon skulle kunna arbeta väl med samtliga. Hon är väl
insatt i vad rollen innebär.

Hos Julia har sektionen att vänta en dynamisk och uppmuntrande ordförande. Jämfört med andra
kandidater har Julia en starkare erfarenhet av strategiskt styrelsearbete. Valberedningen
rekommenderar sektionsmötet att fråga Julia om hur hon skulle arbeta kring struktur och hur hon
skulle agera om hon behöver sätta ned foten.



Valberedningen rekommenderar Cornelia Haag till ordförande

Cornelia är en positiv och jordnära arkitektstudent som nu inleder sitt tredje år på utbildningen. De
egenskaper som hon tror kan komma väl till pass i rollen som ordförande är hennes lugn och
objektivitet. Hon vill erbjuda sektionen en trygg punkt och finnas där för alla som kan tänkas
behöva henne. Hon vill inte genomföra stora förändringar, men däremot arbeta med att
implementera de strukturer som finns och som varit i förändring de senaste åren. Däribland det
nya ekonomiska systemet, en uppdatering och utförligare beskrivning av utskottens
arbetsbeskrivningar samt kontakten med A-skolan. Hon beskriver sig själv som en administratör,
som vill lägga en stabil grund för framtida engagerade att stå på. Strukturering och dokumentation
är för henne viktiga metoder för att uppnå detta.

Cornelia beskriver hur hon de senaste åren arbetat med att bli bättre på att delegera och
uppmuntra till självständigt arbete: hon anser att ett tecken på att hon gjort sitt jobb är när andra
kan arbeta självständigt. Hon beskriver sig även arbeta mycket som ett bollplank gentemot dem
hon leder, istället för att komma med direkt svar om sina egna åsikter i ämnet. Hennes ledarstil
beskrivs närmast som mycket demokratisk, där hon månar stort om att alla ska komma till tals.

Cornelia har under sina år på sektionen varit medlem i de flesta av sektionens utskott. Hon har
under ett drygt halvår även suttit i styrelsen som sekreterare. Tyngdpunkten har legat på
mottagningen, där hon båda åren varit en del av A-gruppen. Det första året som ekonomiskt
ansvarig, det andra året som mottagningsansvarig, där hon lett och utvecklat såväl A-gruppens
arbete som mottagningen i stort. Hon har även ledarerfarenheter från arbetslivet i ett par olika
heltidstjänster på Clas Ohlson. Sammantaget har dessa erfarenheter gett henne en god
ledarerfarenhet.

Det märks tydligt att Cornelia främst månar om sektionens bästa. Kandidaturen till ordförande
grundar sig på en tro att hon kan bidra till detta. I förberedelsearbetet för sökandet har hon pratat
med flera tidigare ordföranden. Hon har även pratat med samtliga kandidater till resterande roller
inom presidiet och tror att hon skulle arbeta väl med samtliga. Hon är väl insatt i vad rollen
innebär.

Hos Cornelia har sektionen att vänta en strukturerad och jordnära ordförande. Jämfört med andra
kandidater har Cornelia en starkare erfarenhet av att leda en stor grupp. Valberedningen
rekommenderar sektionsmötet att fråga Cornelia om hur hon hanterar oväntade och oplanerade
situationer samt hennes tankar kring sektionens eventuella behov av “hopp och skoj”.



Valberedningen rekommenderar Markus Clasén till vice ordförande

Markus är en karismatisk och pratglad fjärdeårsstudent. Han vill bli vice ordförande då han har
rikliga erfarenheter som han vill kunna bistå resten av presidiet och i förlängningen styrelsen och
hela sektionen med: han har suttit på en rad ledande poster inom sektionen, har ett brett
kontaktnät på campus och en mycket god insikt i sektionens styrdokument och närtidshistoria. En
annan egenskap som kan komma väl till pass i rollen är hans förmåga att vara ett “socialt
smörjmedel” som kan lösa upp knutar i sektionens ibland komplicerade maskineri. Att kunna
lyssna på andra och förstå deras perspektiv är en viktig del i detta för Markus.

Markus har en förkärlek för paragrafer och formalia, vilka han beskriver sig väl kunna översätta till
svenska för dem som inte delar samma kärlek. Han upplever sig ha gjort det mesta inom
studentvärlden och vill nu ta en lite mer tillbakalutad roll där han kan agera bollplank och källa till
erfarenhet.

Markus har inför söket talat med de andra som sökt till presidiet och tror att han skulle samarbeta
väl med samtliga. Han har inte talat med tidigare innehavare av vice-posten, men har istället
erfarenhet av att som ordförande ha arbetat tätt ihop med vice ordföranden.

Hos Markus har sektionen att vänta en erfarenhetsrik vice ordförande som inte är rädd för att
uttrycka sina åsikter. Jämfört med andra kandidater har Markus en bredare erfarenhet av
sektionen och dess styrdokument. Valberedningen rekommenderar sektionsmötet att fråga
Markus om hur han skulle hantera att det är någon annan som ytterst har det sista ordet.



Valberedningen rekommenderar Emilia Eckerlid till vice ordförande

Emilia är en sprudlande och omtänksam tredjeårsstudent. Hon vill bli vice ordförande på grund av
att engagemanget är så roligt och hon vill hjälpa till att stötta upp sektionen. Hon menar sig vara
ett gott komplement till båda ordförandekandidaterna. Egenskaper som hon nämner som viktiga
för posten är hennes sociala förmågor: hon är lätt att tala med och får andra att känna sig trygga,
har en förmåga att skapa en god stämning i en grupp samt kan delge information och tala om
allvarliga saker på ett lättsamt och inkluderande sätt. Hon beskriver sig också vara bra på att sätta
ned foten när det behövs.

Emilia har talat med samtliga sökande till resterande poster inom presidiet och tror sig fungera väl
med samtliga. Hon har även talat med nuvarande innehavare av vice-posten. Hon ser vice-rollen
som ett dynamiskt stöd till såväl ordförande och kassör som resten av styrelsen i det praktiska
arbetet, allt efter behov. Hon vill utstråla trygghet och arbetar med en avslappnad och informell
approach för att åstadkomma detta. En annan fråga som hon vill arbeta med utöver
stödfunktionen till andra är att förbättra relationen till A-skolan, där hon har flera konkreta idéer på
tillvägagångssätt.

Hos Emilia har sektionen att vänta en inkluderande vice ordförande som är bra på att motivera och
inspirera andra. Jämfört med andra kandidater är hon mer taggad på operativ verksamhet.
Valberedningen rekommenderar sektionsmötet att fråga Emilia om hur hon ser på den tid som
uppdraget tar och hur mycket hon planerar att vara i Stockholm för detta.



Valberedningen rekommenderar Pernilla Karlsson till kassör

Pernilla är en bastuälskande tredjeårsstudent med öga för siffror. Hon har redan avverkat ett år
som kassör, men är sugen på ett frivarv och köra ett år till på samma post.

Mycket av det som rollen innebär har inte kunnat genomföras pga corona, men nu hoppas Pernilla
äntligen kunna göra detta. Hon nämner särskilt implementeringen av det nya ekonomiska
systemet, där hon betonar vikten av att utskotten är insatta i systemet och förstår vad som
förväntas av dem. Hon uppger själv att kommunikationen kring detta delvis varit bristande under
året och ser detta verksamhetsår och den ljusnande post-corona-situationen som en möjlighet att
förbättra detta. Det nya ekonomiska systemet är inget som kommer fungera av sig själv utan
behöver någon med erfarenhet av såväl organisationen i stort som visionen bakom det nya
systemet.

Pernillas breda erfarenhet kan även bidra till att fördjupa presidiets insikt i olika ämnen. Hon har
varit med i nästan alla utskott och har ett helhetsperspektiv på såväl sektionen som
styrelsearbetet. Hon är bekväm med att arbeta med och på korrekt sätt tillämpa stadgar och
formalia.

Pernilla har talat med samtliga sökande till de andra posterna inom presidiet och tror att
samarbetet skulle fungera med samtliga. Beroende på vilka som väljs på dessa andra poster tror
hon att hennes roll i presidiet kan komma att se olika ut.

På grund av Pernillas stora engagemang, vilja att se till sektionens bästa, erfarenhet och visioner
rekommenderar valberedningen sektionsmötet att välja Pernilla.



Valberedningen rekommenderar Lisa Sandblom till mottagningsansvarig
student

Lisa är en entusiastisk och sprudlande arkitektstudent som nu börjar sitt tredje år på utbildningen.
Egenskaper som hon tror kan komma väl till pass i rollen är bl.a. att hon är lätt att prata med och
få andra att känna sig involverade. Hon upplever sig även vara trygg i att ta jobbiga beslut samt
att skilja på vänskap och arbete.

Lisa har varit med i mottagningen under båda sina år på sektionen. Det första året var hon
grupphadder och medlem i dansgruppen, det andra året satt hon i A-gruppen med ansvar för
phadderkontakt och dans. Hon upplever att mottagningen har utvecklats mycket de senaste åren
och vill fortsätta driva denna utveckling framåt. En viktig motiverande faktor för Lisa är att arbetet
med mottagningen är så roligt, och det bredare perspektivet som A-gruppen har inneburit har
bara gjort det ännu roligare och mer givande.

Lisa har pratat en del med en företrädare, den senaste i ordningen. Från dessa samtal tar Lisa
med sig olika förbättringspotentialer som mottagningen bär på, så som vikten av att B-gruppen
känner sig delaktig och får möjlighet till inflytande. Hon betonar samtidigt att hon grundligt vill
samla in åsikter från alla i sin ev. blivande mottagningsgrupp för att därefter utvärdera var
förbättringsfokus ska ligga nästa år. Hon poängterar att hon inte vill fatta stora beslut själv, utan
förankra dem grundligt i organisationen.

Lisa har en del erfarenhet av ledarskap genom sitt engagemang i A-gruppen i år. Hos Lisa har
sektionen att vänta en inkluderande och peppande Mottagningsansvarig. Valberedningen
rekommenderar sektionsmötet att fråga Lisa om hennes tankar kring utmaningarna i att leda en
såväl stor som snabbt växande organisation.



Valberedningen rekommenderar Julia Nordlöf till PAS (programansvarig
student)

Julia kandiderar primärt till ordförande men skulle även göra ett fantastiskt jobb som PAS. Hon har
tidigare suttit på posten i två år där hon gått från att själv driva frågor till att starta en
välfungerande undergrupp.



Valberedningen rekommenderar Ester Lindstedt Hidiri till ettans post i
styrelsen

Ester gillar att ta ansvar och vara med och påverka. Hon är inte rädd för att uttrycka sina åsikter
och tar gärna ställning i diverse frågor. Som nyantagen student hoppas hon att ettans post kan ge
henne en introduktion till sektionsverksamheten så att hon i framtiden kan sitta på andra poster
inom styrelsen. Hon har en bra bild av vad som händer i årskursen och god kommunikation med
sina klasskamrater då hon sitter som representant i årskursnämden. Som medlem i styrelsen vill
hon ge ettorna en röst. Ester har tidigare erfarenhet som valberedning i en idrottsförening och
skiftledare på café. Genom detta har hon fått öva att ta ansvar och delegera uppgifter. Esters
största styrkor är att hon resultatfokuserad och vill få saker gjort.

Valberedningen rekommenderar Vincent Landermoo till ettans post i
styrelsen

Vincent ser det som en ära att få representera ettan i styrelsen. Han vill bidra med engagemang för
att göra vår utbildning och studietid så bra och rolig som möjligt. Vincent hoppas på att kunna föra
fram sina egna åsikter för att vara med och påverka men vill också få en insikt i hur styrelsen
arbetar. Vincent ser sin största styrka i förmågan att engagera andra och är beredd på att lägga
ner mycket tid för att skapa ett roligt studentliv för alla.

Valberedningen rekommenderar Alexandra Sörman till ettans post i
styrelsen

Alexandra är en kandidat med vana av ansvar och engagemang. Hon har suttit som ordförande i
elevrådet och varit engagerad i grupper som jobbar aktivt mot mobbing. Utöver detta har hon
startat upp en välgörenhetsorganisation som samlat in pengar till sanitetsprodukter för tjejer i
Etiopien. Som ettans post i styrelsen hoppas hon kunna vara med och påverka skolan. Hon sitter
som representant i årskursnämnden och har i samband med detta startat en slack-grupp för att
kommunicera med årskursen. Hon ser mycket positivt på att ha en ettans röst i styrelsen för att
driva årskursens frågor. Alexandra har fått fem nomineringar av klasskamrater som lyfter hennes
ansvarstagande, trovärdighet och engagemang.

Valberedningen rekommenderar Ivar Svensson till ettans post i
styrelsen

Ivar har sökt till ettans post i styrelsen då han planerar att vara en aktiv del av sektionen i framtiden
och vill få god erfarenhet och en inblick i hur styrelsen arbetar. Ivar har bra kontakt med sina
kurskamrater och planerar att använda detta för att lyfta fram ettans idéer och funderingar till
styrelsen. Ivar har tidigare erfarenhet från sektionsverksamheten i Lund. Där satt han i
alumniutskottet och anordnade bland annat sittningar, lunchföreläsningar och workshops. Ivar är
organiserad, ansvarstagande och hoppas kunna bidra med en positiv stämning i styrelsen.



Valberedningen rekommenderar Martin Labbé till revisor

Martin är pålitlig och vänlig. Han har under året som gått suttit som revisor och har därför
erfarenhet och vet vad rollen innebär. Han har också tidigare suttit på posten som kassör och har
därmed god insikt i sektionens verksamhet.

Valberedningen rekommenderar Herman Laestander till revisor

Herman har god förståelse för hur sektionens verksamhet fungerar och är i alla avseenden lämplig
för posten. Han har även tidigare varit ordförande för Arkipelago och har därigenom erfarenhet av
arbetet i styrelsen.



Valberedningen rekommenderar Emilia Eckerlid till ledamot

Emilia kandiderar primärt till vice ordförande men skulle även göra ett otroligt jobb som
kommunikatör. Hon har suttit på denna post i ett år där hon fokuserat på att utveckla sektionens
grafiska profil. Som kommunikatör det kommande året skulle Emilia lägga krut på att förbättra
Arkitektursektionens hemsida.

Valberedningen rekommenderar Maria Helgesson till ledamot

Maria kandiderar primärt till posten som sekreterare med motivationen att det är ett bra sätt att
komma in i styrelseverksamheten. Hon gillar att skriva och har ett bra ordningssinne. Maria tycker
att det är roligt med en roll som kräver att man håller kontakt, lyssnar på allas förslag och tankar,
för att kort och gott sammanställa det som sägs. Hon har tidigare övat ansvar och struktur i sin
roll som studiecoach. Förutom sekreterare kan hon tänka sig bidra som LAS.

Valberedningen rekommenderar Majd Kajan till ledamot

Majd kandiderar primärt till posten som lokalansvarig då det låter mest intressant men kan tänka
sig alla roller. Han söker posten som ledamot då han vill engagera sig i studentlivet och få insikt i
hur styrelsen arbetar. Majd har tidigare haft rollen som sekreterare under gymnasiet och har
engagerat sig i ett flertal organisationer. Till exempel var han del av teatergruppen i skolan och
ansvarade för att sätta upp en pjäs. Han har också engagerat sig i välgörenhet genom att samla in
pengar till ett välgörande ändamål.

Valberedningen rekommenderar Markus Clasén till ledamot

Markus kandiderar primärt till vice ordförande men kan även tänka sig att driva
sektionslokalfrågan som LAS. Markus är erfaren och tror att hans kontakter över campus kan
komma väl till pass i frågan. Utöver det har han en förmåga att stå på sig, och kommer att
argumentera för sin sak.



Valberedningen rekommenderar Lukas Lindell Welander & Niklas
Malmrot till klubbmästare

Lukas och Niklas kompletterar varandra väl och har ett gott samarbete då de under det gångna
året suttit som barmästare tillsammans. På grund av pandemin har ytterst få evenemang kunnat
genomföras och kandidaterna har därför inte haft chans att förverkliga sina ideér och planer för
festeriet. Det fåtal pubar som ändå har kunnat genomföras har fått mycket positiv respons. Inför
det nya läsåret när det ser ut att lättas upp vad gäller restriktioner hoppas Lukas och Niklas på att
som klubbmästare sätta festeriet på kartan, bland annat genom att satsa på kommunikationen
genom sociala medier, och på så sätt göra Arkitektursektionen mer välkänd på Campus. De vill
även hålla pubar i sektionslokalen varje fredag samt satsa på utbudet av drinkar och ta fram en
orginaldrinklista som kan bli utmärkande för sektionen. Niklas och Lukas har gjort ett mycket bra
jobb med att leda utskottet under året men de har ännu mer kvar att ge.



Valberedningen rekommenderar Elin Tystrand & Carolina Tideman till
gasqueansvariga studenter

Efter ett år av inställda evenemang är Elin och Carolina mer än redo att dra igång ett rejält år med
massor av gasquer. Kandidaterna satt tillsammans som ansvariga för eventutskottet föregående
år och upplevde att det underlättade arbetet något enormt att vara två. Även i år söker de ihop då
de samarbetar bra och kompletterar varandra. Som eventansvariga hade de planerat ett flertal
gasquer som fick läggas på is på grund av pandemin. Bland annat en gasque ihop med festeriet,
en gasque för sektionsaktiva, flera tema-sittningar och ett jubileum. I år hoppas Elin & Carolina
äntligen få chansen att förverkliga deras planer. Framöver vill de hålla minst två sittningar på
hösten och ytterligare två på våren. Elin & Carolina älskar hålla i sittningar och tycker att det är
jättebra att det finns en enskild grupp som jobbar med gasquer. De är supertaggade på att få
chansen att dra igång detta nya utskott och se det växa i framtiden. Samtidigt vill de pusha för
samarbeten med andra utskott. De ser också fram emot internaktiviteter tillsammans med de
andra utskotten.



Valberedningen rekommenderar Gottfrid Björk till eventansvarig student

Gottfrid tycker att eventansvarig verkar som ett roligt uppdrag framförallt eftersom att det är så
varierande. Han har redan ideér på aktiviteter han vill driva men är öppen för förslag från
eventgruppen. Bland annat vill han söka friskvårdsbidrag för att kunna boka KTH- hallen, hålla i
bastu och kubbturnering. Han vill kort och gott skapa enkla & billiga aktiviteter för alla. Gottfrid ser
fram emot samarbeten mellan eventgruppen och de andra utskotten för att hålla i till exempel
beer-pong turnering och vinprovning. Han ser även en möjlighet att hålla event innan och under
sittningar för att dra ihop folk och öka engagemanget. Gottfrid vill dessutom driva frågan om
Osqvik då han tycker att det hade varit kul att hålla i häng eller sykvällar där. Gottfrid har god
erfarenhet från tidigare styrelsejobb och har suttit i eventutskottet under året. Han har även varit
en del av mottagningen som grupp-phadder och har genom detta god vana av att leda och
delegera en grupp. Som eventansvarig planerar Gottfrid att möta sektionsmedlemmarnas
intressen och hålla det växande engagemanget uppe under det kommande året.


