
Valberedningsledamot (2t) - Ale Högström 
Efter tre terminer på nationen ser Ale det som ett naturligt steg att ta sig an uppdraget som 
valberedningsledamot. Han är insatt i valberedningens arbetssätt och vill jobba med att ge 
de sökande ett så bra bemötande som möjligt. Han har bra insikt i organisationen och de 
olika förtroendeposterna och är väldigt taggad på att axla det här uppdraget. 
Seniors valberedningen rekommenderar mötet att välja Ale Högström till 
valberedningsledmot på två terminer. 
 

Valberedningsledamot (1t) - Maja Duveborn 
Med tre terminers erfarenhet inom nationen och nuvarande valberedningsledmot vill Maja 
sitta kvar och ge stöd till nästkommande valberedning. Den tydliga strukturen och 
arbetssättet som valberedningen har vill hon förmedla till de nyvalda så att arbetet håller den 
klass och professionalitet som den för tillfället har. 
Seniors valberedningen rekommenderar mötet att välja Maja Duveborn till 
valberedningsledmot på en termin. 
 
Revisor (2t) - Gustaf Strand 
Gustaf vill att nationen ska ha förutsättningar att kunna fokusera på det roliga i många år 
framöver. För att det ska vara möjligt krävs ekonomisk stabilitet och respekt för gemensamt 
fattade beslut. Gustaf har lång erfarenhet från nationen och tidigare mandatperiod som 
verksamhetsfokuserad revisor och han vill fortsätta granska nationen med objektiv blick 
medan de aktiva för nationen i den riktning de önskar.  
Seniors valberedningen rekommenderar mötet att välja Gustaf Strand till revisor på två 
terminer. 
 
Revisor (2t) - Julia Pavlova 
Med tre år som revisor här på Sydskånska Nationen har Julia varit mycket delaktig i att 
bygga upp en stabil granskningsprocces av både räkenskaper och verksamheten i sin 
helhet. Hon har dessutom kompletterande yrkeserfarenheter som hon kan ha god 
användning av. Julia tycker att kontinuerlig granskning är viktigt och vill därför fokusera på att 
fortsätta granska nationens verksamhet under hela året och inte enbart fokusera på 
bokslutsperioden. Seniors valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Julia 
Pavlova till Revisor på två terminer.  
 
Revisorsuppleant  (2t) - Martin Thoran 
Martin har god kännedom om vår organisation och mycket relevanta yrkeserfarenheter som 
gör honom lämplig att stötta revisorerna i sitt arbete. Genom att han redan suttit som 
revisorssuppleant tidigare så har han en god uppfattning kring hur fortsatt stöttning kan se ut. 
Seniors valberedningen rekommenderar därför mötet att välja Martin Thoran till 
Revisorssuppleant på två terminer.  
 
Revisorsuppleant (2t) - David Frödin 
David har god kännedom om vår organisation och verksamhet vilket är en fördel vid 
granskning av verksamheten och stöttning till revisorerna. Han vill kunna agera som en 
kontrollfunktion och då fokusera främst på verksamhetsgranskningen. Seniors 
valberedningen rekommenderar därför mötet att välja David Frödin till Revisorssuppleant på 
två terminer.  
 

 

 

 

 


