Information om valberedningsprocessen
Inför Sydskånska Nationens andra ordinarie nationsmöte höstterminen 2017 har
valberedningen utgjorts av Andreas Böhlin, Hobbe Eriksson, Gustav Envall, Alice Idéhn och
Johan Gustavsson. Då Andreas själv sökt post har han hållits borta från beredningen av
posten i fråga. Detta för att följa stadgarna och undvika intressekonflikt. Utlysningen av
posterna publicerades torsdagen den 28:e september och nomineringen stängde söndagen den
8:e Oktober och var tillgänglig för Sydskånska nationen och likaså resten av Studentlund.
Förslagen kom upp på fredagen den 20:e Oktober och presentation och motkandidaturer
begärdes till Söndagen den 22:a Oktober.

Inför valberedningen av Qurator, ProQuratorSocial och Notarie har vi begärt CV och
personligt brev av kandidaterna. För qurator och notarie hade vi även möten med sittande där
de berättat vad som är viktigt för posten för att hjälpa oss i valberedningsprocessen. Alla
nominerade kontaktades för att höra om intresse för intervju vilken bokades om intresse
fanns.

Valberedningen jobbar för att alla kandidater ska få så lika goda chanser som möjligt och
försöker således att ställa samma frågor till alla kandidater i den mån det går. Frågorna
byggde på en kombination av tidigare material och nya infall.

Vid bedömning av vilka vi rekommenderade bestämde vi innan diskussion vad vi skulle vikta
i vår bedömning. Här kom vi fram till att intervju och meriter skulle stå i centrum men att
tidigare intryck av personen inom nationen också kan väga in, t.ex huruvida någon jobbat
effektivt eller visat god samarbetsförmåga. Vi har vägt in om en spetskompetens från meriter
(t.ex. utbildning) kan tillföra en grupp kunskap som inte redan finns i gruppen. Däremot har
vi inte lagt vikt vid hur bra personkemi en kandidat skulle kunna tänkas ha i den grupp hen
skulle tillsättas i. Vi ansåg i valberedningen att göra sådana analyser skulle vara riskabelt och
lätt bli vagt grundade.
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